
Zwłoka w płatności 
Czy nie opłaciliście Państwo faktury lub zapłacili ją zbyt 

późno i otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty? 

Jak mogę zapłacić należność? Co się stanie gdy nie zapłacę swojej faktury? 
Należy pamiętać, że wszystkie te działania pociągają za sobą dodatkowe koszty. 

Jak mogę uniknąć otrzymywania 

wezwań do zapłaty? 
3. Wybrać właściwe numery konta 

Należy sprawdzić, czy podany 

przez Państwa numer konta 

bankowego pasuje do rodzaju 

płatności. 

2. Sprawdzić metodę płatności 

Należy upewnić się, czy 

usługa polecenie zapłaty 

SEPA lub zlecenie stałe są 

dostępne. 

1. Wpłacać miesięczne zaliczki 

Należy sprawdzić, czy zgadzają 

się wysokości zaliczek i terminy 

wpłat. 

 
4. Firma windykacyjna lub 
prawnik 

Należność może zostać 

dochodzona za 

pośrednictwem firmy 

windykacyjnej lub prawnika. 
 

 
3. Odłączenie energii 

W Hamburgu i Berlinie 

korzystamy z prawa do 
wstrzymania dostawy 

energii. 
 

 

2. Wypowiedzenie umowy lub 
zawiadomienie o zamiarze 
wstrzymania dostawy energii 
elektrycznej 

Jeśli nadal nie zareagujecie 

Państwo w odpowiedni sposób, 

skorzystamy z prawa do 

wypowiedzenia umowy. 

 

 

1. Wezwanie do zapłaty lub  
uprzedzenie o możliwości 
wypowiedzenia umowy 

Jeśli na nasz rachunek nie 

wpłynie należna kwota, 

otrzymujecie Państwo wezwanie 

do zapłaty. 
 

 
Polecenie zapłaty SEPA 
Aby uiszczać należności w terminie i uniknąć 

dodatkowych kosztów, należy po prostu 

udzielić nam zgody na stosowanie polecenia 

zapłaty. 

 

Przelew 
Proszę przelać należną kwotę na 

następujące konto bankowe: 

 
IBAN: DE93 5005 0000 0090 0851 35 

 

BIC: HELADEFFXXX 

 
Plan ratalny 
Na określonych warunkach możemy 

ułożyć dla Państwa plan ratalny. 

 

Kasa automatyczna 
Płatności gotówką możecie Państwo 

realizować w kasach automatycznych w 

naszych centrach obsługi klienta w 

Hamburgu i Berlinie. 
 

   

 
 
 

 
 
 

 



Do kogo mogę się zwrócić? 

Dane kontaktowe Vattenfall Doradztwo 
dodatkowe 

Energieschuldenberatung w Berlinie 
 

Energieschuldenberatung oferuje 

bezpłatne doradztwo w zakresie zaległych 

płatności za energię elektryczną i gaz. 

verbraucherzentrale-berlin.de/energie/ 
energieschuldenberatung-25165 

Miejscowe centrum obsługi klienta 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 

jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 

osobiście w centrach w Hamburgu i Berlinie. 
 

Berlin: Markstraße 36  

Hamburg: Glockengießerwall 2 

 
Projekt Caritas Stromsparcheck 

 

Doradca Caritas ds. energii odwiedzi 

Państwa i przeprowadzi pomiary zużycia 

energii. stromspar-check.de 
 

 

Kontakt mailowy 
 

Proszę wysłać wiadomość z zapytaniem 

przez nasz formularz kontaktowy.  

vattenfall.de/kontakt 
 

 

Jobcenter 
 

Urząd pośrednictwa pracy może udzielić 

Państwu wsparcia finansowego w 

uregulowaniu bieżących płatności. 

arbeitsagentur.de/leichte-sprache/ 

so-finden-sie-ihre-arbeits-agentur 
 

 

Kontakt telefoniczny 
 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8-18 pod numerem 0800 992 500 0. 
 

 
Doradztwo dla dłużników 

 

Centrum pomocy online oferuje 

Państwu doradztwo w zakresie zadłużeń. 

onlineberatung-schuldenhelpline.de 
 

 
Co w przypadku otrzymania korespondencji od 
firmy windykacyjnej lub prawnika? 

 

Proszę kontaktować się bezpośrednio z 

nadawcą pisma. 
 

 


