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Numer dokumentu – numer harmonogramu.

Data wystawienia – dzień, w którym został wystawiony harmonogram. 

Numer Klienta – to unikalny numer identyfikacyjny nadany w systemie bilingowym.

Numer konta rozliczeniowego – unikalny numer identyfikujący konto rozliczeniowe (jest on 
istotny dla Klientów posiadających kilka punktów poboru energii elektrycznej, rozliczanych 
w ramach osobnych kont rozliczeniowych).

Nabywca indywidualny - Określenie odbiorcy harmonogramu dla energii elektrycznej,  
który zawarł umowę z Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Adres korespondencyjny.

Numer rachunku bankowego do przelewu – indywidualny numer konta bankowego, na który na-
leży dokonać płatności. UWAGA!!! W przypadku posiadania większej ilości kont rozliczeniowych 
prosimy o sprawdzenie, czy dokonują Państwo przelewu na prawidłowy rachunek wskazany na 
fakturze.

Harmonogram płatności: – numer wystawionego harmonogramu. 
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Szczegóły dotyczące punktu poboru energii elektrycznej dla wystawionego harmonogramu 
płatności: 

• Numer umowy – numer umowy jakiej dotyczy harmonogram. 

• Taryfa – oznacza grupę odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających 
z usługi przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden 
zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Informacja na temat rodzaju grupy.

• Adres punktu poboru: Adres odbiorcy, w którym produkty energetyczne (energia, usługi 
dystrybucji itp. ) są naliczane.

• Rodzaj odczytu: informacja od OSD na temat odczytu (szacunkowy, rzeczywisty…)

• Numer punktu poboru – numer identyfikacyjny licznika nadawany w systemie bilingo-
wym (nie musi być on zgodny z fizycznym nr licznika nadanym przez Operatora)

Szczegóły harmonogramu dla szacowanego zużycia energii elektrycznej na okres kolejnych 
miesięcy

• Lp. – liczba porządkowa. 

• Nr pozycji – wewnętrzny numer nadawany przez system Fortum Marketing and Sales 
Polska S.A. dla każdej pozycji z osobna

• Dokument za okres – miesięczny okres rozliczeniowy dla której jest szacowane zużycie 
energii elektrycznej

• Ilość (kWh) – miara jednostkowa przyjęta do rozliczenia w kWh

• Do zapłaty (zł) – miesięczna kwota do zapłaty wynikająca z szacowania zużycia w da-
nym okresie rozliczeniowym (ilość kWh x cena z umowy) 

• Termin płatności – Termin płatności  to dzień, do którego środki powinny zostać zaksię-
gowane na koncie Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Informacja od Fortum Marketing and Sales Polska S.A. dla Klienta kiedy może spodziewać się 
kolejnego dokumentu harmonogramu płatności.
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Diagramy / Blankiety ułatwiające dokonanie płatności (dotyczy wpłat za pośrednictwem 
placówek bankowych, pocztowych itp.)99


