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lub

Na ekranie głównym:
→

w module Ostatnio utworzone przelewy (lub Zlecenia,
wnioski, wiadomości) wybierz Nowy Przelew – Przelew
walutowy lub

→

w module Moje skróty wybierz Przelew europejski.

W zakładce Przelewy i wnioski wybierz Nowy przelew –
Przelew europejski.

Czy ten artykuł był pomocny?
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Jeśli nie znajdziesz odbiorcy na liście, wpisz jego dane.

Jak wpisać numer rachunku?

Wybierz z listy rachunek, z którego chcesz zrobić przelew
oraz wskaż odbiorcę.

→

Jeśli wysyłasz przelew w ramach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii,
Lichtensteinu, Luksemburga lub Islandii wprowadź numer rachunku
odbiorcy w formacie IBAN.

→

Jeśli zastosujesz inny format nie zrealizujemy Twojego zlecenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
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Wybierz datę realizacji przelewu.

Na podstawie podanego przez Ciebie numeru rachunku
odbiorcy przelewu uzupełnimy automatycznie dane
banku odbiorcy:
→

Kod BIC banku odbiorcy

→

Nazwę banku

→

Miejscowość

→

Kraj

Wpisz kwotę oraz tytuł płatności.

UWAGA!
→

Jeśli zlecisz przelew europejski do godziny 11:30, środki zostaną
przekazane do rozliczenia do banku odbiorcy w tym samym dniu
roboczym. Zlecenie złożone po 11:30 oznacza przekazanie środków do
rozliczenia do banku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym.

→

Dni, w które nie są przeprowadzane rozliczenia dla EUR sprawdzisz w
kalendarzu.

Aby zapisać swój tytuł przelewu, kliknij w checkbox Dodaj
tytuł do bazy.
Czy ten artykuł był pomocny?
4/8
→

Online

Jak zrobić przelew europejski?

5

Statusy zleceń

6

Wybierz rachunek, z którego pobierzemy opłatę za
przelew.

Jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku
rozliczającym się w systemie SEPA, pojawi się sekcja
Identyfikatory SEPA, w której możesz podać dodatkowe
informacje:
→

odbiorcę i nadawcę przelewu, oraz

→

cel i rodzaj przelewu.

Wypełnienie tej sekcji nie jest obowiązkowe.

Zasada kosztowa SHA – koszty za wysłanie przelewu
pokrywa zleceniodawca, a ewentualne koszty odbioru
i zaksięgowania pokrywa odbiorca.
UWAGA!
→

Opcja SHA jest jedyną możliwą w przypadku przelewów kierowanych do
państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz zapisać przelew jako wzorcowy zaznacz tę
opcję. Na koniec kliknij Zatwierdź.
Czy ten artykuł był pomocny?
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Aby podpisać lub wysłać przelew kliknij Podpisz lub
Podpisz i wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
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To wszystko! Wysłałeś przelew
europejski.

Jeśli masz pytania zadzwoń do ING Business Centre:

32 357 00 24 lub 801 242 242
lub napisz: bc@ing.pl. Nasi doradcy dostępni są w dni
robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi!
Więcej: www.ingbusiness.pl/pomoc

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie informację edukacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. Została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A., z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005469 przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-013-54-75, REGON:
271514909, kapitał zakładowy 130 100 000 zł w całości opłacony.
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Statusy zleceń
Wykonane

Oczekuje na realizację

gdy zaksięgowaliśmy zlecenie.

jeśli jeszcze go nie zaksięgowaliśmy.

Wprowadzone

Oczekuje na zasilenie

gdy Ty lub inny użytkownik zapisałeś zlecenie, ale nie zostało
jeszcze podpisane.

gdy zlecenie zostało wysłane, ale na rachunku nie było
wystarczającej ilości pieniędzy. System automatycznie sprawdza
stan środków. Jeśli pieniędzy nie będzie na rachunku przed
godziną 20, odrzucimy zlecenie.

W trakcie akceptacji
gdy zlecenie wymaga dodatkowego podpisu osoby będącej
w schemacie akceptacji do rachunku, z którego mamy je
wykonać.

Odrzucone
gdy z jakiegoś powodu nie mogliśmy wykonać zlecenia, np.
z powodu braku wystarczającej kwoty pieniędzy na rachunku.

Zaakceptowane
gdy zlecenie zostało prawidłowo podpisane, ale jeszcze nie
wysłane.

Anulowane
gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami anulował
zlecenie.

W systemie bankowym
gdy zlecenie czeka na przekazanie do realizacji (zlecenie
z przyszłą datą realizacji możesz anulować).

Czy ten artykuł był pomocny?
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