
Procedura świadczenia usługi „Przygotowanie koszyka płatności” 
 

1. Starlit Accounting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Starlit”) świadczy na rzecz swoich 
Klientów usługi „Przygotowania koszyka płatności” polegające na wprowadzaniu projektów 
poleceń przelewu za pośrednictwem elektronicznego dostępu do rachunku bankowego Klienta na 
zasadach opisanych w niniejszej procedurze świadczenia usługi. 

2. Zamówienie usługi „Przygotowania koszyka płatności” przez Klienta następuje poprzez skierowanie 
do Starlit zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Starlit adres e-mail, chyba, że 
zamówienie usługi wynika z zawartej ze Starlit umowy. 

3. Świadczenie przez Starlit usługi „Przygotowanie koszyka płatności” jest odpłatne. Warunki 
naliczania wynagrodzenia należnego Starlit oraz jego wysokość określone są w Cenniku. 

4. W ramach usługi „Przygotowania koszyka płatności” Starlit wprowadza projekty poleceń przelewu 
w okresach ustalonych przez strony (jeden raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu 
itp.). Okres, w jakich świadczona będzie usługa zostanie określony przez strony drogą elektroniczną. 

5. Starlit przygotowuje polecenia przelewu najpóźniej do godziny 17:00 w ustalonym przez strony 
dniu. 

6. Klient zapewnia Starlit dostęp do bankowości elektronicznej umożliwiający przygotowywanie 
projektów poleceń przelewu za jej pośrednictwem. 

7. Klient zapewnia przeszkolenie Starlit w zakresie obsługi bankowości elektronicznej.  
8. Starlit świadczy usługi „Przygotowania koszyka płatności” wyłącznie z wykorzystaniem rachunków 

bankowych prowadzonych przez banki posiadających swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

9. Klient udostępnia Starlit drogą elektroniczną dokumenty mające stanowić podstawę do 
wprowadzenia projektów poleceń przelewu. Dokumenty będą przekazywane za pośrednictwem 
dedykowanego oprogramowania udostępnionego Klientowi przez Starlit, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku wszystkich pozostałych dokumentów księgowych przekazywanych Starlit 
przez Klienta.  

10. Udostępniając dokumenty księgowe za pomocą dedykowanego oprogramowania Klient 
zobowiązany jest wskazać, poprzez wybranie odpowiedniego oznaczenia dokumentu w 
oprogramowaniu, że dany dokument księgowy stanowi podstawę do wprowadzenia projektu 
polecenia przelewu w oparciu o jego treść.  

11. Dokumenty, które nie będą udostępniane Starlit w sposób określony w pkt 9 i 10 nie będą mogły 
stanowić podstawy do przygotowania projektu polecenia przelewu. W szczególności Starlit nie 
będzie przygotowywało projektów poleceń przelewu w oparciu o e-mail, dokumenty w formie 
papierowej, wiadomości sms, zlecenia telefoniczne czy informacje przekazywane w formie ustnej. 

12. Dokumenty, które nie będą odpowiednio oznaczone nie będą stanowiły podstawy do 
wprowadzenia projektu polecenia przelewu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
prawidłowe oznaczenie dokumentów oraz za negatywne konsekwencje nieprzygotowania 
polecenia przelewu na podstawie nieprawidłowo oznaczonych dokumentów. 

13. W przypadku dokumentów nieczytelnych Starlit nie będzie przygotowywał projektów poleceń 
przelewu na ich podstawie i poinformuje Klienta o braku możliwości przygotowania projektu 
polecenia przelewu w takim przypadku. 

14. Klient zobowiązany jest do przekazania Starlit dokumentów w terminach określonych przez strony. 
W przypadku, gdy Klient nie przekaże dokumentu w terminie określonym przez strony, 
przygotowanie projektu polecenia przelewu w oparciu o taki dokument nastąpi w kolejnym okresie 
świadczenia usługi. 

15. Przed przygotowaniem projektu polecenia przelewu Starlit nie weryfikuje poprawności 
merytorycznej lub prawnej dokumentu mającego stanowić podstawę do jego sporządzenia. 

16. W treści tytułu polecenia przelewu Starlit umieszcza wyłącznie tytuł dokumentu księgowego. 
Możliwość wprowadzenia dodatkowych oznaczeń (np. z zastrzeżeniem zwrotu, data dokumentu) 
możliwa jest wyłącznie na wyraźne żądanie Klienta przekazane Starlit wraz z dokumentem. 

17. Wszystkie przygotowywane projekty polecenia przelewu oznaczane są jako płatne niezwłocznie, tj. 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu polecenia przelewu. W przypadku, gdy wolą 



Klienta jest dokonanie przelewu z inną datą, Klient zobowiązany jest wskazać ją w oprogramowaniu 
służącym do przekazywania takich dokumentów w momencie przekazania dokumentu. 

18. W przypadku gdy Klient nie zatwierdzi koszyka płatności w terminie a płatności w koszyku 
przeterminują się, ponowne „Przygotowanie koszyka płatności” przez Starlit dla tych samych 
dokumentów będzie liczone jako dodatkowa usługa „Przygotowania koszyka płatności” w 
wysokości określonej w Cenniku.  

19. Starlit nie weryfikuje czy ilość środków pozostałych na rachunku bankowym Klienta pozwala na 
dokonanie wszystkich poleceń przelewu, których przygotowanie zlecono w danym okresie. 

20. O ile nie wynika to wprost z treści dokumentu mającego stanowić podstawę przygotowania 
projektu polecenia płatności, Starlit nie bada czy dana transakcja winna być dokonana w ramach 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). W przypadku braku stosownej adnotacji 
na dokumencie księgowym Klient zobowiązany jest oznaczyć, że polecenie przelewu winno być 
zrealizowane w ramach mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment) w momencie 
przekazywania dokumentu. W przypadku braku takiego oznaczenia Starlit przygotowuje projekt 
polecenia przelewu standardowego. 

21. Starlit dokonuje sprawdzenia czy rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym 
mającym stanowić podstawę do sporządzenia projektu polecenia przelewu jest umieszczony w 
„Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” (tzw. biała lista VAT) jako rachunek figurujący w 
tym wykazie. W przypadku, gdy rachunek umieszczony na przekazanym dokumencie księgowym 
nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT Starlit nie przygotuje projektu polecenia 
przelewu dla takiej transakcji i niezwłocznie poinformuje Klienta o takim stanie rzeczy.  

22. Starlit nie weryfikuje czy rachunek figurujący na tzw. białej liście podatników VAT należy do 
wystawcy dokumentu księgowego (podmiotu uprawnionego do otrzymania płatności zgodnie z 
dokumentem księgowym). Przedmiotem weryfikacji Starlit jest wyłącznie to, czy rachunek znajduje 
się na tzw. białej liście podatników VAT. 

23. Po wprowadzeniu projektów poleceń przelewów na podstawie wszystkich dokumentów 
udostępnionych przez Klienta w danym okresie Starlit informuje Klienta o możliwości zatwierdzenia 
przelewów. 

24. Starlit nie weryfikuje czy polecenie przelewu na podstawie dokumentu przekazanego przez Klienta 
zostało już wcześniej zrealizowane z rachunku bankowego Klienta. Jeśli Klient powtórnie zleci 
przygotowanie polecenia przelewu płatności, która została już dokonana (samodzielnie przez 
Klienta lub za pośrednictwem Starlit) to Starlit przygotuje projekt polecenia przelewu takiej 
płatności. 

25. Starlit nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. brak dostępu do systemu bankowości elektronicznej, za pomocą której mają być 

przygotowywane projekty poleceń przelewu, 
b. nieprawidłowości w działaniu systemu bankowości elektronicznej, z której korzysta Klient, 
c. realizację poleceń przelewu przygotowanych przez Starlit na podstawie nierzetelnych, 

nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów księgowych dostarczonych przez 
Klienta. 

26. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przygotowanych projektów poleceń przelewów w 
następującym zakresie: 

a. prawidłowość kwoty przelewu, 
b. oznaczenia kontrahenta i danych zawartych w przelewie (adres, tytuł, NIP), 
c. formy przelewu (mechanizm podzielonej płatności lub standardowe polecenie przelewu), 

27. Odpowiedzialność Starlit z tytułu świadczenia usług „Przygotowania koszyka płatności” ogranicza 
się do kwoty stanowiącej równowartość średniorocznego wynagrodzenia za usługi księgowe 
(liczone za okres bieżącego roku) łącznie z tytułu wszystkich przypadków niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do powyższej kwoty 
również w przypadku kierowania względem Starlit przez Klienta roszczeń związanych z usługą 
„Przygotowanie koszyka płatności” na innej podstawie prawnej, z której Starlit mogłoby zostać 
pociągnięte do odpowiedzialności, z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 


