INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZLECENIA
WYPŁATY GOTÓWKI W ODDZIALE (SWE)
Instrukcja przedstawia szczegółowo w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić zlecenie wypłaty
gotówki w Oddziale (SWE).
Zlecenie wypłaty gotówki w Oddziale może zostać utworzone tylko i wyłącznie w przypadku,
gdy użytkownik danej firmy ma dostęp do widocznej na poniższym ekranie zakładki w systemie
ING BusinessOnLine oraz gdy firma podpisała stosowną umowę o uruchomienie Systemu Wypłat
Elektronicznych.

KROK 1
Aby wypełnić zlecenie wypłaty gotówki w Oddziale (SWE) wybierz zakładkę Rozliczenia,
a następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję Obsługa gotówkowa / Wypłata gotówki
w Oddziale (SWE).

Zlecenie, które nie zostało jeszcze wypełnione wygląda w następujący sposób.

KROK 2
Jako pierwszą pozycję wybierz rachunek, z którego będą wypłacane środki.

Po wybraniu rachunku system przedstawia informację o saldzie dostępnym na wybranym rachunku.
KROK 3
Następnie wybierz zakres dni, w których będzie można podjąć środki w Oddziale Banku
(automatycznie wyświetlany jest okres 10 dni).

KROK 4
Opcja Oddział Banku pozwala wybrać, w którym Oddziale chciałbyś dokonać wypłaty środków.

KROK 5
Po rozwinięciu listy i wskazaniu Oddziału, pojawi się limit wypłaty w PLN dla wybranej lokalizacji. W
przypadku wybrania konkretnego Oddziału Banku, wypłata środków może nastąpić tylko i wyłącznie
we tymże Oddziale.

Każdy z Oddziałów ING Banku Śląskiego posiada odpowiedni limit dzienny, do wysokości którego
możliwa jest wypłata środków. Szczegóły dotyczące zasad awizowania gotówki w Oddziałach Banku
dostępne są w Komunikacie dotyczącym zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków
bankowych.
KROK 6
Kolejnym polem jest Sygnatura wypłaty.

Pole oznaczone jako nr 1 jest nieaktywne i oznacza identyfikator Klienta SWE.
Pole oznaczone jako nr 2 oznacza indywidualny identyfikator danej płatności.
KROK 7
Pozycja Tytuł płatności pozwala na wprowadzenie tytułu wypłaty np. „Wypłata zaliczki na delegację”.

KROK 8
W polach dotyczących wypłacającego wprowadź dane osoby, która będzie wypłacać środki
w Oddziale Banku. Dane takiej osoby możesz wybrać z bazy kontrahentów

lub wprowadź je ręcznie:

KROK 9
Po wprowadzeniu poprawnych informacji o osobie wypłacającej, wprowadź kwotę w szczegółach
wypłaty. Możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji:
 Opcja Kwota umożliwia wprowadzenie dokładnej kwoty wypłaty, ale bez uwzględnienia nominałów

 Opcja Nominały umożliwia wprowadzenie kwoty, którą chcemy wypłacić ze wskazaniem
konkretnych nominałów
Uwaga:
Wybranie opcji nominałowej wydłuża realizację zlecenia o dodatkowy dzień roboczy.

KROK 10
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych pól, należy zatwierdzić dane zlecenie, a następnie
podpisać zgodnie ze schematami akceptacji obowiązującymi dla rachunków oraz wysłać do realizacji.

ZOBACZ PRZYKŁAD

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z ING Business Centre pod numerem
32 357 00 24 lub 801 242 242 lub mailowo na adres bc@ingbank.pl. Infolinia działa od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

