Opis usługi Invoobill w serwisie Internet Banking.
Usługa Invoobill umożliwia otrzymanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu dostawców, które
możesz regulować za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Invoobill jest
dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Aby włączyć usługę musisz wybrać
rachunek, z którego chcesz regulować płatności za pośrednictwem usługi Invoobill. Zostanie wyświetlone okno z
danymi wybranego rachunku. Po lewej stronie ekranu zostanie rozwinięte menu i z wyświetlonej listy należy
wybrać zakładkę Invoobill. Zakładka Invoobill jest widoczna w menu, jeżeli Twój bank uruchomił usługę dla
swoich klientów. Jeśli korzystasz po raz pierwszy to zostanie wyświetlona informacja o poniższej treści:

Wypełnij krótki elektroniczny formularz (rysunek poniżej), który zostanie wyświetlony po użyciu przycisku Złóż
wniosek o porozumienie. Jeżeli składasz kolejny wniosek wybierz zakładkę Nowy wniosek z rozwiniętego menu
po lewej stronie. W oknie aktywacji usługi Invoobill ZŁOŻENIE WNIOSKU O POROZUMIENIE KROK ½ znajdują się
pola opatrzone znakiem zapytania [?], klikając na znak uzyskasz krótki opis wybranego pola. Znakiem X w górnym
prawym rogu zamykasz okna, podpowiedzi.
We wniosku wskazujesz:

Dostawcę usług z rozwijanej listy, od którego rachunki/faktury chcesz otrzymywać za pośrednictwem
Invoobill’a. Lista usługodawców jest zarządzana przez Krajową Izbę Rozliczeniową w skrócie KIR (system
Invoobill). Jeżeli Twój Usługodawca znajduje się w bazie usługodawców systemu wówczas widnieje na liście.

Tytuł płatności, który także jest definiowany przez KIR. W zależności od wybranego usługodawcy rozwijana
lista płatności zawiera różne tytuły usługi.
Identyfikator klienta - to indywidualny kod nadawany przez podmiot świadczący usługi. Znajdziesz go na
fakturze lub rachunku, który otrzymujesz od usługodawcy.
Data początkowa porozumienia - podaj datę w formacie RRRR-MM-DD, od której obowiązywać będzie
wnioskowane porozumienie. Możesz skorzystać z kalendarza, klikając na pole do wprowadzania daty. Domyślnie
porozumienie będzie obowiązywać od dnia aktualnego kalendarzowego.
Nazwa własna porozumienia - to nazwa, dzięki której łatwo odróżnisz porozumienia zawarte z różnymi
usługodawcami.
Zapoznaj się z regulaminem usługi Invoobill, który wyświetli się po kliknięciu na wskazany link w Oświadczeniu.
Zaznaczenie kwadratu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu.
Przyciskiem Dalej przechodzisz do następnej strony wniosku, gdzie znajdują się szczegóły składanego wniosku,
który możesz zatwierdzić Zatwierdź lub odrzucić Anuluj. Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone okno ZŁOŻENIE
WNIOSKU O POROZUMIENIE - POTWIERDZENIE, w którym znajdują się informacje dotyczące dalszych procedur,
według których należy postępować.

Poprawnie wypełniony wniosek zostanie umieszczony na liście wniosków. Do listy wniosków możesz przejść
korzystając z przycisku Lista wniosków w oknie ZŁOŻENIE WNIOSKU O POROZUMIENIE – POTWIERDZENIE lub
wybierając zakładkę ZŁOŻONE WNIOSKI w menu po lewej stronie okna. Na liście wniosków umieszczone są
wszystkie wnioski złożone z wybranego rachunku. Z każdego rachunku dostępnego przez Internet możesz złożyć
wnioski do różnych Usługodawców, przy czym kolejne wnioski nie będą przyjmowane, jeśli istnieje już aktywne
porozumienie zawarte z danym Usługodawcą. Płatności i faktury będą dostarczane i mogą być regulowane tylko
z rachunku, z którego wypłynął wniosek.
Wniosek zawiera: nazwę usługodawcy, tytuł płatności, nazwę porozumienia, status (np.: oczekujący, odrzucony),
możliwość przeglądania szczegółów wniosku przez wybranie z tabeli polecenia „szczegóły”.
Po skontaktowaniu się z usługodawcą i pomyślnym zakończeniu aktywacji usługi (zawarciu porozumienia)
wniosek z listy wniosków zostaje przekwalifikowany na porozumienie i automatycznie przeniesiony na listę
porozumień. Każde porozumienie z listy zawiera: nazwę usługodawcy, tytuł płatności nazwę porozumienia, status
(np.: aktywny), możliwość przeglądania szczegółów wniosku przez wybranie polecenia z tabeli „szczegóły” lub
anulowania porozumienia przez wybranie polecenia „unieważnij”.
Od tej pory będziesz otrzymywać faktury, płatności i załączniki na wskazany rachunek, widnieją one na liście
przesyłek. Szczegóły każdej faktury (w formacie pdf) wyświetlonej na liście faktur możesz zobaczyć poprzez
wybranie z menu zakładki Faktury i w tabeli polecenie „szczegóły”, przykładowe okno poniżej.

Możesz realizować, opłacać otrzymane faktury bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przelewu.
Wystarczy abyś wybrał/ła odpowiedni rachunek, następnie z menu zakładkę Invoobill Płatności. Po
wybraniu opcji wyświetli się odpowiednio okno z listą żądanych płatności.

Na liście żądanych płatności widzisz wszystkie swoje płatności wystawione przez twoich Usługodawców,
zaakceptowane, odrzucone, niezrealizowane, przeterminowane (kolumna Status). Możesz przeglądać ich dane
szczegółowe wybierając z tabeli polecenie „szczegóły”. Po wybraniu płatności możesz
 Odrzucić ją przyciskiem Odrzuć – wyświetli się okno Odrzucenie żądania płatności, gdzie w polu Powód
odrzucenia - musisz podać powód odrzucenia (max 40 znaków). Informacja odrzucenia wraz z powodem
odrzucenia zostanie przekazana Twojemu Usługodawcy.
 Zaakceptować i zrealizować przyciskiem Akceptuj i podaniem jednorazowego hasła.
W zakładce Załączniki – możesz pobrać odpowiedni załącznik w formacie PDF, przy czym musisz mieć
zainstalowany program Adobe Reader (program jest darmowy, dostępny przez Internet).

