TWORZENIE PACZKI ORAZ DODAWANIE I USUWANIE
ZLECEŃ Z PACZKI W ING BUSINESS
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A. TWORZENIE PACZKI ZLECEŃ
KROK 1
Po zalogowaniu do systemu przejdź do pełnej listy zleceń w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 Kliknij w kafel Lista zleceń w module ekranu głównego Moje skróty

 Kliknij w przycisk Zobacz wszystkie w jednym z modułów ekranu głównego: Zlecenia, wnioski,
wiadomości, Ostatnio utworzone przelewy lub Przelewy i Zlecenia.

 Wejdź do zakładki Przelewy i Wnioski

a następnie kliknij przycisk Zobacz wszystkie w module Przelewy i Zlecenia

KROK 2
Wyszukaj zlecenia, które chcesz dodać do paczki ustawiając odpowiednio filtry na liście zleceń.
Pamiętaj, że paczkę możesz utworzyć tylko ze zleceń, które nie zostały jeszcze wysłane (ze statusem
wprowadzone, w trakcie akceptacji, zaakceptowane).

KROK 3
Zaznacz checkboxy przy zleceniach, które mają znaleźć się w paczce a następnie kliknij w przycisk
Utwórz paczkę.

WAŻNE!!! Możesz utowrzyć dwa typy paczkek zleceń:
- paczkę zleceń krajowych: zawierającą przelewy krajowe, podatkowe i do ZUS,
- paczkę zleceń walutowych: zawierającą przelewy walutowe i europejskie.

KROK 4
Wprowadź nazwę tworzonej paczki w wyznaczonym miejscu.

Jeśli chcesz utworzyć paczkę zleceń wykonywanych z rachunku płacowego możesz zaznaczyć opcję
Paczka płacowa. Ten rodzaj paczki może zawierać jedynie zlecenia wykonywane w rachunku
płacowego.
Zaznaczenie opcji Księguj z zachowaniem kolejności zleceń spowoduje, że będą one realizowane w
kolejności prezentowanej na liście podsumowującej.
KROK 5
Kliknij w przycisk Utwórz paczkę.

KROK 6
Wprowadź kod SMS w celu potwierdzenia wykonania operacji a następnie ponownie kliknij w przycisk
Utwórz paczkę.

B. DODAWANIE ZLECEŃ DO ISTNIEJĄCEJ PACZKI
KROK 1
Przejdź do Listy zleceń postępując zgodnie z KROK 1 rozdziału A.TWORZENIE PACZKI ZLECEŃ.

KROK 2
Wyszukaj zlecenia, które chcesz dodać do istniejącej paczki ustawiając odpowiednio filtry na Liście
zleceń.

KROK 3
Zaznacz checkboxy przy interesujących Cię zleceniach a następnie kliknij przycisk Dodaj do paczki.

WAŻNE!!! Do danego typu paczki zleceń możesz dodać określone rodzaje przelewów:
- do paczki zleceń krajowych przelewy krajowe, podatkowe i do ZUS,
- do paczki zleceń walutowych przelewy walutowe i europejskie.
KROK 4
Na ekranie zobaczysz listę utworzonych paczek. Kliknij w przycisk Wybierz znajdujący się w polu
paczki, do której chcesz dodać zlecenia.

Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie operacji.

C. USUWANIE ZLECENIA Z PACZKI
KROK 1
Przejdź na Listę zleceń zgodnie z KROK 1 rozdziału A. TWORZENIE PACZKI ZLECEŃ.
KROK 2
Wyszukaj paczkę, z której chcesz usunąć zlecenia na Liście zleceń ustawiając odpowiednio dostępne
filtry.

KROK 3
Usunąć zlecenia z paczki możesz na dwa sposoby:
1. Kliknij w znak

aby zlecenia znajdujące się w paczce pojawiły się na liście zleceń.

Zaznacz checkbox przy zleceniu, które chcesz usunąć z paczki.

Jeśli przelew znajduje się w paczce, pod statusem zlecenia jest widoczna nazwa paczki.
Kliknij przycisk Usuń przelew z paczki.

Zdecyduj czy chcesz jedynie wypakować zlecenie czy je anulować i zaznacz odpowiednią
opcję:
- Usuń zlecenia z paczki (zlecenia będą mogły zostać podpisane i wysłane)
- Anuluj zlecenia (zlecenia zostaną anulowane). Następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

Zobaczysz komunikat potwierdzający wykonanie operacji.

2. Kliknij w pole paczki zleceń, aby je rozszerzyć

Kliknij w przycisk Szczegóły aby wyświetlić informacje związane z paczką zleceń

Zobaczysz Szczegóły paczki zleceń. Zaznacz checkbox przy przelewie, który chcesz usunąć z
paczki.

Kliknij w przycisk Usuń przelew z paczki znajdujący się na pomarańczowym pasku nad listą
zleceń.

Zdecyduj czy chcesz jedynie wypakować zlecenie czy je anulować i zaznacz odpowiednią
opcję:
- Usuń zlecenia z paczki (zlecenia będą mogły zostać podpisane i wysłane) lub
- Anuluj zlecenia (zlecenia zostaną anulowane). Następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

Zobaczysz komunikat potwierdzający wykonanie operacji.

D. ROZPAKOWANIE/USUWANIE PACZKI ZLECEŃ
KROK 1
Przejdź na Listę zleceń zgodnie z KROK 1 rozdziału A. TWORZENIE PACZKI ZLECEŃ.
KROK 2
Wyszukaj paczkę, którą chcesz rozpakować na Liście zleceń ustawiając odpowiednio dostępne filtry.

KROK 3
Kliknij w pole paczki zleceń aby je rozszerzyć

KROK 4
Kliknij w przycisk Szczegóły aby wyświetlić informacje związane z paczką zleceń

KROK 5
Zobaczysz szczegóły paczki zleceń. Kliknij w strzałkę
wybierz z rozwijanej listy opcję Usuń paczkę.

znajdującą się obok opcji Modyfikuj i

KROK 6
Zobaczysz na ekranie dwie opcje do wyboru:
- Usuń zlecenia z paczki (zlecenia będą mogły zostać podpisane i wysłane)
- Anuluj zlecenia (zlecenia zostaną anulowane)
Wybierz interesującą Cię opcję i kliknij przycisk Zatwierdź.

KROK 7
Zobaczysz na ekranie komunikat informujący o poprawnym wykonaniu operacji:

Jeśli masz pytania zadzwoń do ING Business Centre: 32 357 00 24 lub 801 242 242 lub napisz:
bc@ingbank.pl. Nasi doradcy są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

