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Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością  
w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków  

i zasad udostępnienia viaBOX 
 

 
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością w sprawie potwierdzenia 
warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX” 
stanowią integralną część Umowy zawartej na konto w trybie z odroczoną płatnością  
w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad 
udostępnienia urządzeń pokładowych viaBOX pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807  Warszawa, Polska NIP: 5262596640, REGON: 017427604. 
(„GITD”) 
 
zwana dalej „GITD” a „Użytkownikiem”, jak określono poniżej (“OWU do Umowy”). 
 
GITD i Użytkownik są dalej w OWU do Umowy łącznie zwani „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.  
W związku z: 
 
1. ustawowym obowiązkiem rozpoczęcia pobierania od dnia 1 lipca 2011 r. opłaty elektronicznej za 
przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, wynikającym z dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt. 3 w zw. 
z art. 13 ha ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z późn. zm.) / („Ustawa o drogach publicznych”), które to drogi określone zostały 
w „Rozporządzeniu” Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich 
odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, 
 
2. dążeniem do wykonania nałożonych ww. aktami prawnymi obowiązków na Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego, jako wyłącznego podmiotu pobierającego opłatę elektroniczną oraz 
Użytkownika, jako podmiotu zobowiązanego do uiszczania tej opłaty, oraz 
 
3. obowiązkiem oferowania przez podmiot pobierający opłatę elektroniczną urządzeń, na potrzeby 
pobierania tej opłaty, do instalacji w pojazdach samochodowych, a ponadto uwzględniając fakt, iż prawa 
i obowiązki Stron Umowy określone zostały w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przez 
co Umowa ma znaczenie potwierdzenia przez Użytkownika świadomości spoczywających na nim 
obowiązków i przysługujących mu z mocy ustawy uprawnień, oraz ustalenie zasad i warunków 
udostępniania Użytkownikowi urządzeń na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej do instalacji 
w pojazdach samochodowych i korzystania z tych urządzeń przez Użytkownika, Strony oświadczają, 
jak poniżej. 
 
 

§ 1 Definicje 

1. Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu/DMC oznacza najwyższą dopuszczalną, całkowitą 
masę pojazdu, a w przypadku Pojazdu z naczepą lub przyczepą, najwyższą dopuszczalną 
całkowitą masę pojazdu z naczepą lub przyczepą. 

2. Droga Płatna oznacza drogę krajową, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i wymieniona w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich 
odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną. 

3. Opłata Elektroniczna oznacza opłatę określoną w art. 13 ust 1 pkt. 3) oraz w art. 13ha Ustawy 
o drogach publicznych, płacona za przejazd Pojazdu po Drodze Płatnej w wysokości zależnej 
od odległości przejechanego odcinka Drogi Płatnej, zgodnie ze stawką ustaloną za przejazd 1 
kilometra Drogi Płatnej. 
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4. ESP (System) oznacza obsługiwany przez GITD System elektronicznego poboru opłat, 
którego głównym zadaniem jest naliczenie Opłaty Elektronicznej przez viaBOX i pozostałe 
urządzenia Systemu ESP podczas jazdy Pojazdu. 

5. Konto Użytkownika oznacza konto zakładane w ESP dla każdego Użytkownika. 

6. viaBOX oznacza urządzenie elektroniczne/pokładowe, umieszczone w Pojeździe, 
umożliwiające przekazywanie danych niezbędnych do pobierania Opłaty Elektronicznej.  
Instrukcję obsługi viaBOX stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, dostarczany z każdym viaBOX. 
Prawo własności viaBOX przysługuje wyłącznie GITD; Użytkownikowi nie przysługuje żaden 
tytuł własności do viaBOX. 

7. Zapis Ewidencyjny oznacza zapis zawierający dane i informacje dotyczące pojazdu, którego 
kierowca dopuszcza się naruszenia, umożliwiający wymierzenie kary kierującemu pojazdem. 

8. Podmiot Kontrolujący oznacza podmiot, określony w art. 13l pkt.1 Ustawy o drogach 
publicznych i Uprawnionym podmiotem, zgodnie z art.13l tej ustawy, do kontroli prawidłowości 
uiszczania Opłaty Elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe viaBOX, (jeżeli jest 
ono wymagane) oraz do nakładania i pobierania kar pieniężnych. Podmiotami tymi jest 
wyłącznie Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

9. Pojazd podlegający obowiązkowi uiszczenia Opłaty Elektronicznej lub Pojazd oznacza 
pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), za który uważa się także 
zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusy niezależnie od ich 
dopuszczalnej masy całkowitej, za przejazd którego to Pojazdu po Drodze Płatnej należna jest 
Opłata Elektroniczna. 

10. Aktywne viaBOX – urządzenie funkcjonalne, prawidłowo pobierające opłaty. 

11. Uszkodzone viaBOX – urządzenie posiadające uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub 
inne ślady wskazujące na użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, dyskwalifikujące je do 
ponownego wydania za kaucją. 

12. Niefunkcjonalne viaBOX – urządzenie działające w sposób nieprawidłowy wynikający z wady 
fabrycznej, nieprawidłowego użytkowania urządzenia i/lub niewiadomej przyczyny. 

13. Użytkownik – oznacza właściciela Pojazdu lub inny podmiot upoważniony przez właściciela 
do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

14. Konto z odroczoną płatnością oznacza system opłat za korzystanie z sieci Dróg Płatnych, 
który podlega opłacie w ramach miesięcznego okresu rozliczeniowego, zgodnie z OWU konta 
z odroczoną płatnością. 

15. Kaucja ma znaczenie nadane w § 5 pkt. 1 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich 
odcinków, na których pobiera się Opłatę Elektroniczną (w brzmieniu uwzględniającym wszelkie 
zmiany). 

17. Gwarancja ma znaczenie nadane w § 7 pkt. 1. 

18. Data płatności – za datę płatności uważa się datę zasilenia rachunku bankowego GITD kwotą 
wymaganej płatności. 

19. POK – Punkt Obsługi Klienta. 

20. MOK – wszystkie Miejsca Obsługi Klienta czyli Punkty Obsługi Klienta, Punkty Dystrybucji 
i Graniczne Punkty Dystrybucji. 

21. TCOK – Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. 
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§ 2 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejsze OWU do Umowy określają: 
 

a) sposób i zasady pobierania Opłaty Elektronicznej od Użytkownika w imieniu i na rzecz GITD 
oraz zasady rozliczeń między Stronami, jak i 

 
b) zasady udostępnienia viaBOX oraz sposób korzystania z niego przez Użytkownika. 

 
2. Aktualnie obowiązujące OWU do Umowy oraz wzór Umowy mogą być pobrane przez Użytkownika 
bezpośrednio w MOK lub wydrukowane ze strony internetowej www.viatoll.pl.  
 

§ 3 Elektroniczny System Poboru Opłat 
 
1. Użytkownik potwierdza świadomość obowiązku terminowego uiszczania Opłaty Elektronicznej 
w należnej wysokości, na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa oraz potwierdzonych  
i uszczegółowionych w  Umowie oraz niniejszych OWU do Umowy. 
 
2. Użytkownik potwierdza, że jest zobowiązany do uiszczania Opłaty Elektronicznej za przejazd po 
Drogach Płatnych Pojazdem/Pojazdami, określonymi w Załączniku nr 1 do  Umowy. Wszelka zmiana 
danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu/Pojazdów, w zakresie danych zawartych         
w Umowie, wymaga natychmiastowej zmiany Umowy w dowolnym POK przed skorzystaniem z Drogi 
Płatnej, co należy potwierdzić podpisaniem aneksu do Umowy lub Umowy z nowymi danymi 
wprowadzonymi o Systemu 

 
§ 4 Udostępnienie viaBOX 

 
1. GITD zobowiązany jest zgodnie z Umową do: 
 

a) udostępnienia Użytkownikowi kompletnego i sprawnego technicznie viaBOX dla każdego 
zarejestrowanego Pojazdu Użytkownika, 

  
b) dostarczenia na warunkach określonych w §5 poniżej, zastępczego viaBOX o tych samych 

lub zbliżonych parametrach technicznych w wypadku, gdy Użytkownik uszkodził lub utracił 
viaBOX lub gdy uległo ono uszkodzeniu z powodu ujawnienia się wady fabrycznej. 

 
2. Użytkownik zobowiązuje się do: 
 

a) nie zmieniania i nie wprowadzania innych danych do viaBOX, niż nadane przez GITD. 
W przypadku przeniesienia prawa własności Pojazdu na rzecz osoby trzeciej Użytkownik 
może – na warunkach określonych przez GITD i po podpisaniu odpowiedniego aneksu do 
Umowy – zatrzymać urządzenie viaBOX w celu zainstalowania go w innym pojeździe 
Użytkownika; zastosowanie mają postanowienia §11 pkt. 3 poniżej, 

 
b) wykorzystywania viaBOX wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, postanowieniami Umowy, 

OWU, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami producenta zawartymi w dołączonej 
instrukcji obsługi viaBOX, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, 

 
c) należytego zabezpieczenia viaBOX przed utratą lub uszkodzeniem, 

 
d) używania aktywnego viaBOX podczas przejazdu po Drodze Płatnej, 

 
e) umieszczenia viaBOX wyłącznie w Pojeździe przypisanym do niego przez GITD. 

 
f) w przypadku otrzymania viaBOX przesyłką kurierską sprawdzenia, w ciągu 7 dni od jej 

odebrania, poprawności numerów identyfikacyjnych dostarczonych viaBOX w odniesieniu 

http://www.viatoll.pl/
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do Listy Zarejestrowanych Pojazdów, która zawiera wszystkie viaBOX, które powinny 
zostać dostarczone do Użytkownika. W razie jakichkolwiek niezgodności Użytkownik 
skontaktuje się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (szczegóły dostępne na 
www.viatoll.pl)  w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania. 

 
3. Urządzenie pokładowe viaBOX winno być dostarczone Użytkownikowi przez GITD w POK i GPD, 
które wymienione są na stronie internetowej www.viatoll.pl lub odpowiednio przez wysyłkę 
bezpośrednią na adres siedziby Użytkownika w ramach współpracy z operatorami kart flotowych. 
Użytkownik winien zainstalować urządzenie viaBOX przed skorzystaniem z Drogi Płatnej. Jeżeli 
Użytkownik potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, odpowiednie instrukcje dotyczące instalacji są dostępne 
w MOK oraz na wyżej wskazanej stronie internetowej. Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać 
także u przeszkolonego personelu MOK. 
 
4. GITD prowadzi bieżącą weryfikację danych wprowadzonych na urządzenie viaBOX Użytkownika na 
zgodność z dostarczonymi przez niego, w ramach procesu rejestracji, dokumentami, które są dostępne 
w Systemie. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie parametrów mających wpływ na 
wysokość pobieranej Opłaty GITD może poinformować o tym fakcie Użytkownika. 
 
 

§ 5 Wymiana/ naprawa/ demontaż viaBOX i zwrot Kaucji 
 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń GITD wobec Użytkownika, jakie mogą 
powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w §4 pkt. 2 lit. 
c) powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do wpłacenia Kaucji w kwocie 120 PLN za każde viaBOX 
przed jego otrzymaniem przy użyciu wszystkich dostępnych metod płatności. 
Zasada ta nie dotyczy jedynie Umów zawieranych za pośrednictwem operatorów kart flotowych 
dostępnych w ramach Systemu. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do wpłacenia Kaucji 
w kwocie 120 PLN za każde viaBOX w pierwszym okresie rozliczeniowym. 
 
2. Użytkownik uiszcza Kaucję na czas trwania Umowy. W wypadku wykorzystania Kaucji przez GITD 
na zaspokojenie roszczeń, o których mowa w pkt. 1 powyżej przed upływem okresu obowiązywania 
Umowy Kaucja nie jest zwracana Użytkownikowi.  
 
3.  Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt utraty viaBOX GITD odwiedzając dowolny 
POK lub kontaktując się z TCOK. Utracone viaBOX jest wyrejestrowane z Systemu.  
 
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić GITD fakt niefunkcjonalności viaBOX 
w odniesieniu do zapisów instrukcji viaBOX odwiedzając dowolny MOK. 
 
5. Jeśli urządzenie viaBOX jest niefunkcjonalne z powodu wady fabrycznej lub wyczerpania baterii, 
GITD jest zobowiązana do zastąpienia go nowym urządzeniem. W celu dokonania wymiany 
urządzenia, Użytkownik powinien zgłosić się do najbliższego MOK. Wymiana urządzenia następuje bez 
ponownego pobrania kaucji. 
 
6.  W przypadku niefunkcjonalności viaBOX wynikającej z innych przyczyn niż wady fabryczne lub 
wyczerpania baterii lub gdy urządzenie jest uszkodzone, Kaucja nie podlega zwrotowi, niemniej 
Użytkownik jest uprawniony do pobrania nowego urządzenia viaBOX po ponownym wniesieniu kaucji,  
 
7. W wypadku utraty viaBOX lub w sytuacji opisanej w §11 pkt. 4 poniżej, Kaucja nie podlega zwrotowi. 
Warunkiem wydania przez GITD nowego viaBOX jest ponowne wniesienie Kaucji przez Użytkownika; 
zgodnie z zapisami pkt. 1 powyżej.  
 
8. W przypadku dostarczenia GITD sprawnego i nieuszkodzonego viaBOX, sposobem określonym 
w §11 pkt. 2 poniżej GITD dokona rozliczenia i zwrotu Kaucji w sposób określony w §8 pkt. 1 poniżej.  
 
 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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§ 6 Sposób rozliczeń wynikający z przepisów prawa 
 
1. Uiszczenie Opłaty Elektronicznej w ramach konta z odroczoną płatnością następuje przy 
wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów zapłaty: 
 

a) karty flotowej, 
b) przelewu bankowego. 

 
W przypadku korzystania z przelewu bankowego, jako metody płatności, koszty przelewu pokrywa 
Użytkownik. Użytkownik, który wybrał przelew bankowy, jako metodę płatności może dokonać wpłaty 
za wystawioną notę obciążeniową również w POK, z wykorzystaniem metod płatności tam 
akceptowanych (płatność kartą kredytową, debetową lub gotówką).  
 
2. Opłatę Elektroniczną nalicza się za każdy kilometr przejechanej przez Pojazd Drogi Płatnej, na 
podstawie stawek Opłaty Elektronicznej dla danej kategorii Pojazdu i rodzaju Drogi Płatnej określonych 
w Rozporządzeniu z zastrzeżeniem §7 pkt. 3 lub 4 poniżej. Stawki obowiązujące na dzień zawarcia 
Umowy określone zostały w Załączniku nr 5 do Umowy. Zmiana tych stawek, dokonywana na drodze 
zmiany Rozporządzenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga żadnej czynności prawnej Stron; 
Użytkownik zobowiązany jest wówczas uiszczać Opłatę Elektroniczną według stawek określonych 
w powyższym Rozporządzeniu. W przypadku zmiany Rozporządzenia Użytkownik będący 
konsumentem otrzyma od GITD stosowną informację, w postaci Załącznika nr 5, z obowiązującymi 
stawkami opłat. 
 
3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 4 pkt. 2 lit. a) lub b), tzn. w sytuacji, gdy 
viaBOX znajduje się w innym pojeździe niż Pojazd, do którego zostało przyporządkowane, Opłatę 
Elektroniczną nalicza się za każdy kilometr przejechanej Drogi Płatnej, zgodnie ze wskazaniem 
viaBOX, na podstawie stawek Opłaty Elektronicznej, określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa 
w pkt. 2 powyżej, bez względu na to, w jakim pojeździe zainstalowane jest viaBOX. Odpowiednio 
stosuje się zdanie drugie i trzecie pkt. 2 powyżej i Załącznik numer 5. Użytkownik zobowiązany jest do 
zapłaty w taki sam sposób jakby viaBOX znajdowało się w Pojeździe, do którego jest 
przyporządkowane. 
Powyższe naruszenie postanowień § 4 pkt. 2 lit. a) lub b) stanowi równocześnie naruszenie art. 13i ust. 
4a ustawy o drogach publicznych. 
 
4. Użytkownik płaci Opłatę Elektroniczną z dołu, po naliczeniu tej Opłaty przez GITD. Płatność 
dokonywana jest dowolną metodą płatności określoną w punkcie 1 powyżej w terminie 14 dni od daty 
wystawienia  dokumentu zawierającego informację o wysokości naliczonej Opłaty Elektronicznej.       
W przypadku, gdy Opłata Elektroniczna nie zostanie uregulowana w terminie po stronie GITD 
powstanie prawo do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w §7 poniżej.  
Jednocześnie GITD ma prawo do dokonania zmiany Konta Użytkownika na konto przedpłacone bez 
zabezpieczenia, z saldem w wysokości 0 PLN. W takim przypadku Użytkownik będzie zobowiązany do 
przestrzegania warunków dla tego typu Konta Użytkownika, dostępnych na stronie www.viatoll.pl, bez 
konieczności zmiany Umowy lub innych dodatkowych działań Stron. 
W przypadku nie uregulowania należności w powyższym terminie Użytkownik jest zobowiązany do 
doliczenia do kwoty głównej należności odsetek ustawowych, naliczonych od dnia upływu terminu 
płatności do dnia uiszczenia opłaty i do zapłaty kwoty należnej wraz z odsetkami.  
 
5. W okresie zmiany Konta Użytkownika z konta z odroczoną płatnością z zabezpieczeniem na konto 
przedpłacone bez zabezpieczenia, zgodnie z pkt. 4 powyżej, GITD obciąży Użytkownika Opłatą 
Elektroniczną, zgodnie z pkt. 2 co oznacza, że Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty 
Elektronicznej w sposób przewidziany w pkt. 4 powyżej. Przejazd po Drodze Płatnej bez środków na 
opłacenie Opłaty Elektronicznej stanowi naruszenie Ustawy o drogach publicznych i podlega karze, 
o której mowa w tej ustawie.  
 

http://www.viatoll.pl/
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6. Użytkownik otrzymuje odpowiednie dokumenty, wymienione w pkt. 4 powyżej, przedstawiające 
zestawienia kwot należnych w odniesieniu do Opłat Elektronicznych za dany okres rozliczeniowy na 
adres pocztowy i/lub adres e-mail podany w Umowie. 
 
7. GITD będzie dochodzić na drodze sądowej zapłaty zaległych należności wynikających z Umowy 
wraz z ewentualnymi odsetkami w wysokości ustawowej niezależnie od kar administracyjnych, które 
mogą być nakładane zgodnie z art. 13k Ustawy o drogach publicznych przez podmioty wymienione    
w art. 13l, ust. 1 tej ustawy. 
 
 

§ 7 Gwarancja 
 
1. Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia wystawionej na rzecz GITD Gwarancji 
zabezpieczającej całość oczekiwanych opłat biorąc pod uwagę miesięczny okres rozliczeniowy, na 
okres nie krótszy niż 1 rok, w wysokości nie niższej niż przewidywana wysokość Opłaty Elektronicznej 
za jeden okres rozliczeniowy, w formie: 
 

a) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Gwarancji bankowej, 
b) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Gwarancji 

ubezpieczeniowej lub 
c) w formie pieniężnej. 

 
Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania i uzupełniania Gwarancji przez cały okres trwania 
Umowy, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w pkt. 5 poniżej. 
W przypadku kiedy Użytkownik korzysta ze stosownego poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej 
wówczas takie zabezpieczenie jest jedynym wymaganym. 
 
2. Minimalna wymagana kwota Gwarancji ustalana jest przez GITD na podstawie liczby Pojazdów 
zarejestrowanych lub liczby pojazdów, jaka ma być zarejestrowana na Konto Użytkownika i 
wykorzystana przez pojazdy sieci Dróg Płatnych. Kwota Gwarancji w żadnym przypadku nie może być 
mniejsza niż suma opłaty należnej za przejazd 2000  kilometrów Dróg Płatnych pomnożona przez 
stawkę opłaty elektronicznej dla danego pojazdu za 1 kilometr oraz liczbę pojazdów na koncie, jak i 
czynnik wymieniony poniżej. Gwarancja powinna zostać zawarta zgodnie z warunkami określonymi 
poniższym wzorem: 

𝐺 =∑(𝑠 ∗ 𝑟𝑖 ∗ 1,3)

𝑛

𝑖=1

 

G - wysokość gwarancji lub innego zabezpieczenia.  

s - przewidywana liczba kilometrów wykonywanych na sieci dróg podlegających opłacie 

elektronicznej w przeciągu 45 dni (przyjęta na poziom ie 2000 km).  

𝑟𝑖 –  stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu za 1 km zgodna ze stawkami opłaty 

elektronicznej dla autostrad określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

1,3 – czynnik zawierający ewentualne odsetki oraz rezerwę w razie niepoprawnego przewidywania 

liczby kilometrów. 

n – liczba pojazdów objętych daną umową z Użytkownikiem przewidującą Konto Płatności 
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Okresowej z Zabezpieczeniem  

Użytkownik może ustanowić większą kwotę zabezpieczenia niż obliczona zgodnie z powyższym 
wzorem minimalna kwota Gwarancji np. poprzez zastosowanie maksymalnej stawki opłaty 
elektronicznej dla danego pojazdu bądź zwiększenie przewidywanej liczby kilometrów. Niemniej jednak 
kwota Gwarancji nigdy nie może być niższa niż obliczona zgodnie z powyższym wzorem. 
 
3. GITD przesyła Użytkownikowi komunikaty ostrzegawcze na wszystkie viaBOX przypisane do Konta 
Użytkownika oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Umowie o tym, że należności 
z tytułu Opłat Elektronicznych w danym momencie osiągnęły 85% wartości określonej  w Gwarancji. 
 
4. GITD przesyła Użytkownikowi komunikaty ostrzegawcze, o których mowa w pkt. 3 powyżej co 
najmniej raz dziennie aż do dnia, w którym należności z tytułu Opłaty Elektronicznej osiągną wysokość 
Gwarancji. Natomiast komunikat ostrzegawczy wysyłany na adres korespondencyjny Użytkownika, 
przesyłany będzie tylko raz. 
 
5. W przypadku, gdy w danym momencie wysokość należności z tytułu Opłaty Elektronicznej osiągnie 
99% wysokości Gwarancji, GITD może wykorzystać uprawnienia wynikające z Gwarancji oraz zmieni 
Konto Użytkownika na konto typu przedpłaconego bez zabezpieczenia, z saldem na tym koncie równym 
0 PLN. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany będzie do przestrzegania warunków dla tego 
rodzaju Konta Użytkownika, dostępnych na stronie www.viatoll.pl, bez potrzeby zmiany Umowy lub 
innych czynności. Jednocześnie GITD prześle Użytkownikowi informację o zmianie rodzaju Konta 
Użytkownika za pośrednictwem sposobu komunikacji wskazanego w Umowie, pocztą oraz poprzez 
komunikaty wysyłane do wszystkich urządzeń viaBOX przypisanych do Konta Użytkownika co oznacza, 
że podczas przejazdu pod bramownicą urządzenie viaBOX wyda czterokrotny sygnał dźwiękowy, 
informując kierowcę o saldzie 0 na koncie. 
 
6. Jeśli Użytkownik przypisze dodatkowe Pojazdy do Konta, GITD ma prawo zażądać zwiększenia 
kwoty Gwarancji zgodnie z modelem określonym w pkt. 2 powyżej, a Użytkownik zobowiązany jest 
żądanie to spełnić, w terminie do 5 dni roboczych. 
 
7. GITD poinformuje Użytkownika o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Gwarancji, przesyłając 
informacje w tej sprawie za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Umowie 
z wyprzedzeniem 60 dni, aby umożliwić Użytkownikowi przedstawienie Gwarancji w terminie nie 
później niż 30 dni przed jej wygaśnięciem. 
 
8. Jeśli Użytkownik przed upływem 30 dni przed terminem wygaśnięcia Gwarancji nie dostarczy 
odnowionej  Gwarancji do godz. 15:00 na adres email: gwarancje@viatoll.pl, GITD zmieni Konto 
Użytkownika na konto w trybie przedpłaconym bez zabezpieczenia, z saldem na tym koncie równym 0 
PLN. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany będzie do przestrzegania warunków dla tego 
rodzaju Konta Użytkownika, dostępnych na www.viatoll.pl, bez potrzeby zmiany Umowy lub innych 
czynności Stron. 
Oryginał Gwarancji zawsze musi być przesłany na adres siedziby GITD.  
 
W przypadku dostarczenia Gwarancji w wersji elektronicznej, w celu wypełnienia obowiązku o którym 
mowa powyżej oryginał dokumentu zawsze musi być dostarczony na adres siedziby GITD w ciągu 2 
tygodni po dostarczeniu wersji elektronicznej.  
 
9. W przypadku Gwarancji bankowej zastosowanie ma załącznik nr 7 do Umowy – Istotne 
postanowienia Gwarancji bankowej. Wzór Gwarancji ma służyć jako generalna wytyczna co do treści 
Gwarancji, a konkretna treść będzie uzależniona od wzorców stosowanych w tym zakresie przez 
poszczególne banki. 
 
10. Dokument związany z rozliczeniami (Nota Obciążeniowa) informujący o wysokości naliczonej opłaty 
elektronicznej zostaje wystawiony i udostępniony Użytkownikowi w ciągu 3 dni roboczych po 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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zakończeniu miesiąca w formie elektronicznej w Portalu eNota (dotyczy Użytkowników z włączoną 
usługą eNota) albo przesłany w formie papierowej na adres pocztowy wskazany w Umowie. 
 
 

§ 8 Zwrot należności wynikających z Umowy 
 
1. Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została 

dokonana przez Użytkownika (z zastrzeżeniem §8 pkt 2) Jeżeli nie ma możliwości dokonania 
zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na podane przez Użytkownika konto 
bankowe. 

  
2. Zamiast zwrotu nadpłaty lub nieprawidłowo naliczonej Opłaty Elektronicznej, czy też jej części 

kwota płatności wskazana w dokumencie, zawierającym informację o naliczonej Opłacie 
Elektronicznej Użytkownika dla kolejnego okresu rozliczeniowego powinna zostać odpowiednio 
rozliczona, chyba że Użytkownik wystąpi na piśmie o zwrot ww. środków.  

 
3. Zwrot Kaucji jest możliwy tylko po zwrocie sprawnego urządzenia viaBOX, które nie jest 

uszkodzone lub, które jest niefunkcjonalne z powodu wady fabrycznej stwierdzonej przez GITD. 
 
4. Jeżeli zwrot Kaucji miałby być dokonany w gotówce Użytkownik jest zobowiązany do 

przedstawienia  potwierdzenia wpłaty Kaucji lub dowodu rejestracyjnego do którego został 
przypisany dany viaBOX. Użytkownik wyraża zgodę na zwrot kaucji za viaBOX na podstawie 
wymienionych dokumentów. Użytkownik nie będzie zgłaszał do GITD żadnych roszczeń z tytułu 
zwrotu Kaucji dokonanego w powyższy sposób.  

 
5. Maksymalna kwota, która może być zwrócona w gotówce wynosi 1000 PLN. W przypadku zwrotu 

wyższej kwoty, pierwotnie wpłaconej w gotówce, zwrot zostanie dokonany na podane przez 
Użytkownika konto bankowe. 

 
 

§ 9 Czas trwania Umowy 
 
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 
 

§ 10 Wypowiedzenie Umowy 
 
1. Prawo wypowiedzenia Umowy z odroczoną płatnością bez wypowiedzenia przysługuje GITD, jeżeli 
Użytkownik nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę a zwłaszcza, jeżeli: 
 

a) dokonuje zmian stałego miejsca instalacji viaBOX bez zgody GITD, w szczególności 
dokonuje montażu urządzenia w innym pojeździe za wyjątkiem Pojazdu, wprowadza do 
viaBOX nowe dane lub zmienia istniejące dane, wprowadzone przez GITD, z 
zastrzeżeniem § 4, pkt. 2, litera b) powyżej, 

 
b) oddaje w posiadanie, przekazuje lub udostępnia viaBOX osobie trzeciej bez 

jednoczesnego udostępnienia Pojazdu, 
 

c) nie spełnia zobowiązań, o których mowa w § 7 pkt. 6 Umowy. 
 

W takim przypadku GITD ma prawo dokonać niezwłocznego rozliczenia należności wynikających     z 
Umowy. 
 
2. Jeżeli GITD wypowie z Użytkownikiem Umowę bez wypowiedzenia, na podstawie pkt. 1 powyżej, 
wówczas w wypadku zawarcia nowej umowy Użytkownik zobowiązany będzie do wnoszenia Opłaty 



Załącznik nr 2 do Umowy 

 

9 

 

Elektronicznej przed rozpoczęciem korzystania z Drogi Płatnej, w kwocie pozwalającej na odbycie 
całego planowanego przejazdu (konto przedpłacone bez zabezpieczenia). 
 
3. Umowa może  zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron na piśmie z dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 11 Zwrot viaBOX 
 
1. viaBOX stanowi wyłączną własność GITD, Użytkownik może korzystać z viaBOX tylko              
w zakresie przewidzianym w Umowie. 
 
2. Użytkownik może zwrócić GITD urządzenie viaBOX w wybranym POK, w dowolnym czasie trwania 
Umowy w stanie niepogorszonym, nie odpowiada jednakże za jego zużycie wynikające z jego 
prawidłowej eksploatacji.  
 
3. Strony ustalają, że Użytkownik będzie miał możliwość pozostawienia w Pojeździe urządzenia 
viaBOX przypisanego do tego Pojazdu, w przypadku przeniesienia praw do tego Pojazdu na osobę 
trzecią pod warunkiem, że osoba ta: 
 

a) zawrze z GITD w terminie 5 dni po uzyskaniu praw do Pojazdu, umowę w sprawie 
potwierdzenia warunków korzystania z Dróg Płatnych oraz w sprawie warunków i zasad 
udostępniania viaBOX – jeżeli taka osoba nie zawierała wcześniej takiej umowy z GITD 
lub 
 

b) zawrze aneks do dotychczasowej Umowy w sprawie potwierdzenia warunków korzystania 
z Dróg Płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX, zmieniający 
Załącznik 1 do Umowy w ten sposób, że zostanie do niego dodany opis viaBOX, o którym 
mowa w niniejszym punkcie. 

 
4. Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 powyżej zawrze z GITD Umowę, a Pojazd wraz z viaBOX 
zostanie mu wydany przez Użytkownika, wówczas Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie 
później niż następnego dnia roboczego po przeniesieniu praw do Pojazdu na osobę trzecią, 
poinformować GITD o tym fakcie, wskazując osobę, na którą prawa te zostały przeniesione wraz  z jej 
danymi adresowymi. 

 
§ 12 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszymi OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego (w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Drogach Publicznych). Ewentualne spory 
wynikłe na tle niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby GITD. W przypadku Użytkowników będących konsumentami 
właściwość sądu ustala się według przepisów prawa polskiego. 
 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska Umowy oraz załączników 
wymienionych w pkt. 8 poniżej. 
 
4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią aktów prawnych dotyczących obowiązku zapłaty 
Opłaty Elektronicznej, jego praw i obowiązków w tym zakresie. Oświadcza ponadto, iż treść tych aktów 
jest dla niego zrozumiała. Akty prawne są udostępnione na stronie www.viatoll.pl. 
 
5. Użytkownik w treści Umowy wskazuje kanały komunikacji z GITD, a ponadto oświadcza, że wszystkie 
informacje zawarte w Umowie lub w załącznikach do Umowy są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. 
 

http://www.viatoll.pl/
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6. GITD oświadcza, że zobowiązuje się do postępowania z informacjami przekazanymi przez 
Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
7. Za nieprawidłowe działanie urządzenia viaBOX spowodowane jego uszkodzeniem, winę ponosi 
Użytkownik. W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania 
urządzenia viaBOX lub jego utraty, GITD nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
Użytkownika z tego tytułu.  
 
8. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
 
1. Lista zarejestrowanych Pojazdów 
2. Ogólne Warunki Umowy – dostępne na www.viatoll.pl  
3. Instrukcja obsługi viaBOX – dołączona do każdego viaBOX 
4. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia viaBOX 
5. Aktualne Stawki Opłat Elektronicznych – dostępne na www.viatoll.pl 
5. Formularz pełnomocnictwa – dostępny na www.viatoll.pl 
7. Istotne postanowienia gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej – dostępna na www.viatoll.pl 
8. Formularz raklamacji/ zażalenia – dostępny na www.viatoll.pl 
9. Kopia odpisu z KRS / Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny odpowiadający dokument          
w  przypadku przedsiębiorców zagranicznych  
10. Kopia dokumentu tożsamości osoby podpisującej Umowę 
11. Kopia dowodu / ów rejestracyjnego / ych Pojazdu / ów 
12. Kopia / e dokumentu / ów potwierdzającego / ych  klasę emisji EURO Pojazdu / ów 
 

§ 13 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników  
urządzeń pokładowych  

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą  
w Warszawie. Można się z nim skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa; 

 poprzez e-mail: info@gitd.gov.pl; 

 telefonicznie pod numerem: 22 22 04 000. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczony został inspektor ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych 
osobowych); 

 poprzez e-mail: iod@gitd.gov.pl. 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są, aby: 

 pobrać opłatę za korzystanie z dróg płatnych – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie 
obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(przepisy o opłatach za przejazdy drogami publicznymi) oraz ustawy z dnia 27 października 1994 
r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (przepisy o opłatach za przejazdy 
autostradami). 

 zawrzeć i wykonywać umowę dotyczącą zasad i sposobu pobierania opłaty za przejazd drogą 
płatną oraz warunków i zasad udostępnienia urządzenia pokładowego – podstawą przetwarzania 
danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy; 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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 kontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawie umowy – podstawą przetwarzania 
danych w zakresie adresu email, nr telefonu i nr faksu jest niezbędność do wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym; 

 wysyłać newsletter dotyczący między innymi systemu poboru opłat oraz infrastruktury drogowej – 
podstawą przetwarzania danych jest zgoda, 

 przechowywać je w celach archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie 

obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych 

 Podanie danych (z wyjątkiem numeru telefonu, faksu i adresu e-mail) jest wymogiem ustawowym oraz 
warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
zawarcie niniejszej umowy. 

 Podanie danych takich jak dane kontaktowe w zakresie: numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, jest 
dobrowolne i służy do preferowanej formy kontaktu. Niepodanie tych danych spowoduje, że nie będzie 
możliwości szybkiego kontaktu w wybranej przez Użytkownika formie. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia 
roszczeń, a także przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Dane przetwarzane na podstawie zgody (adres email, numer telefonu, numer faksu) będą 
przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

6. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazane: 

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie GITD, w tym operatorom systemu 
elektronicznego poboru opłat, a także innym dostawcom, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty 
będą przetwarzać  dane na podstawie umowy z GITD i wyłącznie zgodnie z poleceniami; 

 organom publicznym – w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych, 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

f) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od GITD danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, 
które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub  
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej). 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody 
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można 
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wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres pocztowy lub na adresy email 
info@gitd.gov.pl lub iod@gitd.gov.pl. Zgodę można wycofać także telefonicznie pod numerem infolinii 
0 800 101 101; +48 22 521 10 10. 

Prawo wniesienia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane, na podstawie niezbędności do wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym – istnieje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych ze względu na szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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