JAK WYKONAĆ ZLECENIE MASOWE

NOWE ZLECENIE MASOWE
Użytkownik może wprowadzać wiele przelewów (zewnętrznych i własnych), podając szczegóły
przelewu (np. numer rachunku odbiorcy, kwota) na jednej formatce. Przelewy będą realizowane
poprzez Elixir, Sorbnet oraz w ramach przeksięgowań wewnętrznych.
Aby utworzyć zlecenie masowe, użytkownik wybiera zakładkę Płatności w menu górnym a następnie
z menu bocznego wybiera zakładkę Przelewy i Zlecenia masowe. Na ekranie wyświetli się formatka
do uzupełnienia danych wraz z możliwością dodania kolejnych zleceń cząstkowych.

Na formularzu widnieją następujące pola, na które warto zwrócić uwagę:







Przelew środków z rachunku - lista rachunków, do których użytkownik ma uprawnienia do
tworzenia przelewów (domyślnie wybrany rachunek „domyślny”, zdefiniowany przez
użytkownika).
Nazwa zlecenia masowego - pole umożliwia wpisanie nazwy zlecenia masowego.
Data płatności - możliwość wyboru daty realizacji zlecenia masowego.
Kwota sumaryczna - pole prezentuje kwotę sumaryczną zleceń dodanych do zlecenia
masowego.
Dodaj zlecenie cząstkowe - pole dodaje zlecenie cząstkowe do listy zleceń cząstkowych.

KROK 1.
Użytkownik wybiera rachunek źródłowy, z którego będą realizowane zlecenia cząstkowe.
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KROK 2.
Użytkownik wpisuje podstawowe dane zlecenia masowego.

KROK 3.
Użytkownik uzupełnia wszystkie pola wymagane do stworzenia zlecenia cząstkowego i wybiera
przycisk Dodaj zlecenie cząstkowe, który znajduje się w prawym dolnym rogu.
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Analogicznie można dodać kolejne zlecenia cząstkowe z wprowadzonymi innymi danymi. Wszystkie
dodane zlecenia cząstkowe widnieją na samym dole strony.
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KROK 4.
Po wybraniu przycisku Dalej, system przenosi użytkownika na ekran podsumowujący, gdzie
zaprezentowane są wszystkie dodane zlecenia cząstkowe.

Z tego poziomu użytkownik może zautoryzować zlecenie masowe (przycisk Podpisz lub Podpisz
i wyślij), wydrukować (przycisk Drukuj) oraz zapisać (przycisk Zapisz) w celu późniejszej realizacji.
Jeśli przelew zostanie wysłany po dacie granicznej, wtedy użytkownikowi po wysłaniu przelewu
zostanie zaprezentowany komunikat Przelew został zlecony do realizacji, realizacja zostanie
dokonana w następnym dniu roboczym.

Niniejszy dokument ma charakter poglądowy i nie jest „Instrukcją użytkownika” w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług bankowości
elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
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