Modalitatea de măsurare, facturare și condiţii de plată
Furnizorul va emite lunar și va trimite Clientului o factură reprezentând contravaloarea energiei
electrice măsurate și transmise de Operatorul de reţea (OR) sau a cantităţilor convenite cu Clientul
prin Prognoza de consum prevăzută în Anexa 1 sau prin estimarea consumului lunar conform
istoricului de consum comunicat de către Operatorul de rețea. Prognoza de consum poate fi
modificată în limita puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare. În
situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se
stabileşte în sistem paușal în conformitate cu procedura specifică aprobată de ANRE prin Ordinul nr.
190/2020.
În situaţia în care Operatorul de reţea recalculează consumul Clientului, conform Ordinului nr.
190/2020, pe o perioadă de timp anterioară ultimei luni de consum, Furnizorul va factura Clientului
consumul reprezentând consumul recalculat la preţul CPT (consum propriu tehnologic) notificat de
Operatorul de reţea (OR). La solicitarea Clientului, Furnizorul va pune la dispoziția acestuia
informațiile suport pentru recalcularea și facturarea consumului respectiv. Clientul va achita
aceasta factură în termen de 30 zile de la data facturii.
Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului Contract este măsurată de către
Operatorul de măsurare autorizat, în conformitate cu dispozițiile Codului de măsurare a energiei
electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare.
În cazul facturării pe bază de consum estimat, dacă la sfârșitul intervalului de citire se constată că
există diferențe între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire și
suma cantităţilor facturate se procedează la regularizare. Regularizarea consumului se face periodic
fără a depăși 6 luni, prin citirea contorului de către reprezentantul Operatorului de reţea.
Clientul va plăti integral factura până la data scadentă, prin intermediul oricărei modalităţi puse la
dispoziţie de către Furnizor detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a Furnizorului.
Valoarea certificatelor verzi este facturată separat fată de preţul pentru energia electrică, conform
prevederilor legale în vigoare, după algoritmul descris în Condiţii Generale de Contractare.
La încetarea Contractului, Furnizorul va emite și va trimite Clientului o factură finală de regularizare,
în baza citirii/estimării finale transmise de Operatorul de reţea. Clientul va achita această factură în
termen de 30 zile de la data facturii.
În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligaţia de plată se consideră îndeplinită
în ziua alimentării contului bancar al Furnizorului cu sumele care au făcut obiectul plăţii.
Modalități de plată a facturii:
Prin numerar la echipamentele self-service: QIWI ROMÂNIA SRL (la unul din terminalele regăsite la
adresa http://www.qiwi.ro/terminals.html)
Prin metodele de plata Un-Doi disponibile la www.un-doi.ro
Prin virament bancar la unul din următoarele conturi:
UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.: RO82BACX0000002059129003
LIBRA INTERNET BANK S.A.: RO92BREL0002002489900101
Credit Agricole Bank Romania S.A. : RO48BSEA0390000002384711
Trezoreria Municipiului București: RO36TREZ7015069XXX021474 (Doar pentru instituțiile
publice)

4. Plată online, accesibil pe site-ul: www.aikenergy.ro, aici: https://www.aikenergy.ro/platesteonline/
IMPORTANT: Pentru toate plățile efectuate prin virament bancar, vă rugăm să menționați codul de
client, numărul facturii, numele și
prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzierea sau
imposibilitatea procesării corecte a plății.

