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System bankowo�ci internetowej Banku Pocztowego jest nowoczesnym systemem,

który umo¿liwia zarz¹dzanie rachunkami oraz innymi produktami Banku Pocztowego

SA. Stanowi wspóln¹ platformê dla Klientów detalicznych i instytucjonalnych,

umo¿liwiaj¹c¹ jednemu u¿ytkownikowi pracê w kilku kontekstach na rzecz kilku

klientów.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne na temat wymagañ technicznych, logowania

i korzystania zsystemu.

Przed rozpoczêciem pracy w systemie nale¿y zapoznaæ siê z podstawowymi zasadami

bezpieczeñstwa.

Komputer powinien byæ zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

posiadaæ zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusów. Nale¿y

pamiêtaæ, ¿eby system i przegl¹darka by³y aktualizowane na bie¿¹co. Ze szczególn¹

rezerw¹ nale¿y podchodziæ do komputerów publicznych, dostêpnych na przyk³ad

wkafejkach internetowych.

Nastronêbankowo�ci internetowejwchodzi siêwpisuj¹cpe³ny jej adres lubkorzystaj¹c

z ³¹cza do serwisu umieszczonego na stronach Banku. Nie nale¿y korzystaæ

zodno�nikówwwiadomo�ciachpocztowych,b¹d�na innychstronach.

Nale¿y sprawdziæ, czy po³¹czenie nawi¹zane pomiêdzy komputerem, a serwerem

Banku jest szyfrowane. W takiej sytuacji adres rozpoczyna siê od https://. Ikona

zamkniêtej k³ódki jest graficznym potwierdzeniem po³¹czenia szyfrowanego.

Przyk³adowe poprawne widoki pola adresu w przegl¹darkach internetowych:

Nigdy nie nale¿y udostêpniaæ has³a dostêpu, pliku z certyfikatem ani telefonu, którego

numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zleceñ

kodamiSMS.

Po zalogowaniu do systemuwopcji w ustawieniach systemowych

wy�wietlane s¹ daty ostatniego logowania, zarówno udanego jak i nieudanego,

umo¿liwiaj¹cweryfikacjêaktywno�ciu¿ytkownika.

Po zakoñczeniu korzystania z serwisu bankowo�ci internetowej, zawsze nale¿y siê

wylogowaæ u¿ywaj¹c do tego celu �WYLOGUJ� który znajduje siê w górnej prawej

stronie strony. Zamkniêcie strony bez wylogowania nara¿a na niebezpieczeñstwo

w³amania do systemu bankowo�ci internetowej. Prawid³owe wylogowanie z systemu

jestpotwierdzonekomunikatem.

A.1. Zasadybezpieczeñstwa

Bezpieczeñstwokomputera

Adresstrony

Protokó³SSL

Udostêpnianiecertyfikatówihase³

Daty logowania

Wylogowaniesiêzserwisu

�Daneu¿ytkownika�
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A.2.Do obs³ugi serwisu transakcyjnego nale¿ymieæ zainstalowany system operacyjny
w podanych poni¿ej wersjach i wszystkich kolejnychwersjach lub liniach biznesowych
tychsystemów:

WindowsXPSp3
WindowsVista
Windows7
MacOS5.x
RedHatvxxx

A.3. Obs³ugiwaneprzegl¹darki

A.4. InstalacjaoprogramowaniaJava

Serwis transakcyjny jestobs³ugiwanyprzezprzegl¹darkiwpodanychponi¿ejwersjach i

wszystkichnastêpnychwersjach tychprzegl¹darek:

InternetExplorerwwersji 6.x zSP1,

MozillaFirefoxwwersji 3.x,

Chromewwersji 10.x,

Operawwersji 10.x,

Safariwwersji 4.x,

Zalecane jestkorzystanie znajnowszychwersjiprzegl¹darek

Do prawid³owego dzia³ania systemu niezbêdne jest zainstalowanie aktualnej wersji

oprogramowania Java w przegl¹darce, w której uruchamiany jest system bankowo�ci

internetowej.Abysprawdziæ, czy Java jest zainstalowana lubaktualnanale¿y:

uruchomiæ przegl¹darkê, pod któr¹ bêdzie uruchamiana bankowo�æ

internetowa

wej�ænastronêproducenta:http://java.com/pl/download/testjava.jsp

klikn¹æna link:�sprawd�aktualniezainstalowan¹wersjêoprogramowania Java�

je�li zostanie wykryta stara wersja lub jej brak, nale¿y zainstalowaæ

oprogramowanie Java
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A.5. Pierwszelogowaniedosystemu

Pierwsze logowanie do serwisu bêdzie odbywa³o siê w kilku krokach.

1. Najpierwu¿ytkownikbêdzieproszonyopodanie:

unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK), którynadajeBank

orazhas³o sta³e

dlanowychklientów has³o jednorazoweprzekazaneprzezBank

Je¿eli u¿ytkownikpodab³êdnehas³o lub identyfikator, to systemwy�wietli komunikato

b³êdzie i nie nast¹pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego. Podanie trzy razy

b³êdnegohas³abêdziepowodowa³oblokadêu¿ytkownika.
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Gdyu¿ytkownik ju¿ posiada aktualn¹wersje Javy,mo¿na rozpocz¹æ korzystanie

z systemu



2. W kolejnym kroku dla dotychczasowego Klienta, który zosta³ przeniesiony do
nowego serwisu transakcyjnego, poka¿¹ siê zapisy regulaminowe z mo¿liwo�ci¹
akceptacjiprzezu¿ytkownika.

Bez ich akceptacji u¿ytkownik nie bêdzie móg³ rozpocz¹æ pracy w serwisie
transakcyjnym.
3. Nastêpnie system wymusi zmianê dotychczasowego has³a. Has³o musi

sk³adaæsiê zconajmniej8znaków izawieraæ znaki z conajmniej trzechgrup:
ma³e litery,du¿e litery, cyfry, znaki specjalne (!,@,#,$,^,&, *, ?,<,>).

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
6

Rozdzia³ A � Rozpoczêcie pracy z systemem
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4. Ostatnimkrokiembêdziewybórmetodyautoryzacji zleceñ

U¿ytkowników, którzy nie maj¹ wybranej jeszcze ¿adnej metody autoryzacji lub

maj¹�zdrapki�udostêpnionabêdzie jedyniemo¿liwo�æwybrania �kodówSMS�

U¿ytkownikom maj¹cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie

przy tejmetodzie, ale zmo¿liwo�ci¹przej�ciana �kodySMS�.

Przy wyborze �kodów SMS� system wy�wietli numer telefonu zdefiniowany w Banku.

U¿ytkownik bêdzie móg³ równie¿ podaæ dowolny inny numer telefonu. Taka operacja

bêdzie musia³a zostaæ potwierdzona obecnie u¿ytkowan¹ metod¹ autoryzacji,

anastêpniepotwierdzonakodemSMSwys³anymnanowopodanynumer telefonu.

Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji, w przeciwnym razie

dostêpdobankowo�ci internetowejniebêdziemo¿liwy.
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5. Po poprawnym wykonaniu powy¿szych kroków nast¹pi zalogowanie do

systemu, wy�wietlony zostanie ekran �Wykonaj operacjê�. Mo¿na rozpocz¹æ pracê

wbankowo�ci internetowej.

A.5. Kolejne logowanie

Podczaskolejnego logowaniedosystemuu¿ytkownikbêdzieproszonyopodanie:

unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank

has³a sta³ego (ustawionego przez u¿ytkownika podczas pierwszego logowania

dosystemu)

Po podaniu poprawnych danych i klikniêciu �Zaloguj siê� nast¹pi zalogowanie do

systemu wy�wietlony zostanie ekran �Wykonaj operacjê�. Mo¿na rozpocz¹æ pracê

wbankowo�ci internetowej.
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A.6. Widokpracyu¿ytkownika

Rozwi¹zaniebankowo�ci internetowejbêdzieumo¿liwiaæpracêu¿ytkownikowiwkilku

widokachw jednej aplikacji na rzecz kilku Klientów (firm) bez potrzeby przelogowania.

NIK oraz has³o do logowania dla wszystkich widoków bêdzie takie samo i bêdzie

wymagane podanie go tylko jeden raz. Przez u¿ytkownika nale¿y rozumieæ osobê

fizyczn¹, któramo¿emieæuprawnieniadoproduktówius³ugklientów:

detalicznych -osoba fizyczna lub firma (mikroprzedsiêbiorca),

instytucjonalnych - firma, podmiot inny ni¿ mikroprzedsiêbiorstwo np.

wspólnotamieszkaniowa

U¿ytkownikpodczaspracywserwisiebêdziemóg³ siê swobodnieprze³¹czaæpomiêdzy

widokami (np. swoim jako osoby fizycznej i instytucji, do której produktów ma

uprawnienia).

Dodatkowo system udostêpni wirtualny widok �Wszystkie�, który bêdzie pozwala³

w jednym miejscu zobaczyæ wszystkie produkty, do jakich ma dostêp u¿ytkownik,

zarównodetaliczne jak i instytucjonalne. S³u¿yon tylko iwy³¹cznie dopokazania razem

wszystkichproduktów,doktórychmadostêpu¿ytkownik.
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A.7. Autoryzacjaoperacji

U¿ytkownik bêdzie móg³ autoryzowaæ operacje wykonywane w systemie bankowo�ci

internetowej zapomoc¹ jednej zdwóchmetodautoryzacji:

jednorazowe kody przesy³ane do u¿ytkownika w wiadomo�ciach SMS na numer

telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym

certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank

u¿ytkownik w systemie bêdzie móg³ wygenerowaæ sobie nowy

certyfikat (wiêcej w rozdziale ) Po jego aktywacji bêdzie

móg³pos³ugiwaæsiênowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji.

autoryzacjabêdziesiêodbywaæwdwóchkrokach:

najpierw u¿ytkownik zostanie poproszony o podanie PINu

docertyfikatu

Nowy certyfikat
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nastêpnie u¿ytkownik wskazuje plik z certyfikatem. Plik mo¿e

byæzapisanynadyskukomputerau¿ytkownika lubno�nikuUSB.

U¿ytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie bêdzie móg³ zmieniæ

metodê autoryzacji w �Ustawieniach� (wiêcej w rozdziale ).

Wybrana przez u¿ytkownika metoda autoryzacji obowi¹zuje we wszystkich widokach,

doktórychmaondostêp.

Metody autoryzacji
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A.8. Dostêpdofunkcji systemu

Dostêp u¿ytkowników do funkcjonalno�ci systemu jest zdeterminowany posiadan¹

list¹ uprawnieñ. U¿ytkownik bêdzie posiada³ zestaw uprawnieñ ustalony

z pracownikiem Banku podczas podpisywania umowy (dla nowych Klientów). Brak

dostêpu do danej funkcjonalno�ci powoduje, ¿e pozycje menu systemu s¹ dla

u¿ytkownikaniedostêpne.Wsystemies¹oznaczane ikon¹wkolorzebladoró¿owym.

opcjadostêpna:

opcjaniedostêpna:
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B.1. Przelej

Wtej sekcjiu¿ytkownikbêdziemia³mo¿liwo�æ:

Wykonaniaprzelewu:

w³asnego - a przelewy zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy za przelewy

zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy na rachunki w obcych bankach oraz

rachunki w Banku Pocztowym, które nie s¹ dostêpne w widoku

u¿ytkownika. na rachunki w obcych bankach oraz rachunki w Banku

Pocztowym,którenie s¹dostêpnewwidokuu¿ytkownika.

Zewnêtrznego - za przelewy zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy na rachunki

wobcychbankach:

Przelewy zewnêtrznemo¿nawykonaæ tylkowwalucie PLN. Je¿eli rachunek

uznawany bêdzie nale¿a³ do Narodowego Banku Polskiego, to system

wy�wietli okienko z ostrze¿eniem. Po zamkniêciu ostrze¿enia u¿ytkownik

bêdziemóg³ zrealizowaæ takiprzelew.

Podatkowego - przelewy realizowane s¹ tylko w walucie PLN i mo¿liwe s¹

dlaodbiorców:

Urz¹d Skarbowy - system umo¿liwi wybór urzêdu z listy

rozwijanej;

inny organ podatkowy mo¿liwo�æ wpisania dowolnego numeru

rachunku

DoZUS-dostêpnebêd¹ rachunkina:

ubezpieczenie spo³eczne

(83101010230000261395100000),

ubezpieczeniezdrowotne

(78101010230000261395200000 ,

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ

Pracowniczych

(73101010230000261395300000),

FunduszEmeryturPomostowych

(68101010230000261395400000);

Utworzeniazlecenia sta³egodlaprzelewuw³asnego i zewnêtrznego

Dodaniazleceniadootwartejpaczki zleceñ

Utworzeniakontrahenta

Utworzenia skrótuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
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B.1.1. Przelewy

Aby wykonaæ przelew danego typu nale¿y klikn¹æ w ikonkê w zak³adce �Wykonaj

operacjê�

Krok 1 Wprowadzenie danych

Nastêpnie nale¿y wype³niæ formularz poprawnymi danymi i nacisn¹æ�Wykonaj�
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B.1.3. Zlecenia sta³e

Dla typów przelewów w³asny i zewnêtrzny u¿ytkownik mo¿e utworzyæ zlecenie sta³e.

Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji �Utwórz operacjê cykliczn¹�

systemzaprezentujepolaumo¿liwiaj¹cezdefiniowaniezlecenia sta³ego.

B.1.4. Dodanie kontrahenta

Dla typów przelewów zewnêtrzny, podatkowy oraz do ZUS u¿ytkownik mamo¿liwo�æ

zapisania odbiorcy do bazy kontrahentów. Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie

danych opcji �Zapisz odbiorcê� lub �Zapisz p³atnika� system zapisze odbiorcê w bazie

kontrahentów.

Przegl¹danie, dodawanie i modyfikacja bazy odbiorców bêdzie mo¿liwe z poziomu

menu�Wykonajoperacjê�, dostêpnepod ikon¹:

Wiêcej informacjioBazieodbiorcówznajduje siêwrozdzialeC.3.1.
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Krok2 Potwierdzenie

Na ekranie potwierdzenia u¿ytkownikmamo¿liwo�æ zweryfikowania wprowadzonych

danych. Je�li wszystko siê zgadza, u¿ytkownik klika �Zatwierd��. W przypadku, gdy

które� z pól na formularzu przelewu wymaga poprawy, mo¿na siê cofn¹æ do

poprzedniegoekranuzapomoc¹przycisku �Modyfikuj�.
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B.1.2. Paczkizleceñ

Aby dodaæ przelew do paczki, nale¿y na ekranie edycji zlecenia nacisn¹æ przycisk

�Zatwierd� pó�niej�. System zaprezentuje okno wyboru paczki, do której dodane ma

zostaæ zlecenie. U¿ytkownik mo¿e dodaæ zlecenie do jednej z istniej¹cych paczek lub

utworzyænow¹.

Krok3 Autoryzacjazlecenia

Po naci�niêciu na ekranie potwierdzenia przycisku �Zatwierd�� zostanie uruchomiony

proces autoryzacji zlecenia wybran¹ przez u¿ytkownikametod¹ autoryzacji (certyfikat

lubkodySMS).Proces tenopisanyzosta³wrozdziale

Po wprowadzeniu przez u¿ytkownika poprawnych danych system wy�wietli

odpowiedni komunikat.

Autoryzacjaoperacji
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B.1.5. Tworzenieskrótów(przelewówzdefiniowanych)

Popoprawnej autoryzacji zleceniau¿ytkownikmamo¿liwo�æutworzenia skrótuzdanej

operacjiwybieraj¹copcjê �Utwórzskrót�dostêpn¹naokienkupotwierdzaj¹cym.

Tak utworzony skrót pojawi siê jako ikonkaw kolorze szarymwmenu�Przelej�onazwie

wskazuj¹cejna typzleceniaoraznumerzebêd¹cymkolejnymnumeremskrótu.

Klikniêcie w ikonkê skrótu spowoduje otwarcie wype³nionego formularza przelewu

danegotypu.



B.2. Inwestuj i oszczêdzaj

B.2.1. Nowa lokata

Wsystemie bankowo�ci internetowej u¿ytkownik bêdziemia³mo¿liwo�æ samodzielnie

za³o¿yænow¹ lokatê (przyza³o¿eniu, ¿eKlientmapodpisan¹umowêramow¹).

Podczas zak³adania lokaty u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ wyboru sposobu

odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcj¹ przelewu na dowolny rachunek

(w³asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku).

W procesie zak³adania nowej lokaty prezentowane bêd¹ ekrany analogiczne jak dla

przelewów: ekran wprowadzenie danych, ekran potwierdzenia oraz autoryzacja

zlecenia.
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B.3. Operacje systemowe

Wsekcji�Operacje systemowe�zostan¹u¿ytkownikowiudostêpnione funkcje:

Zarz¹dzaniebaz¹odbiorców

Zarz¹dzaniepaczkamip³atno�ci

Importp³atno�ci

Autoryzacja zleceñ

Obs³ugacertyfikatów

Generowanienowegocertyfikatu

B.3.1. Baza odbiorców

U¿ytkownik bêdziemia³ mo¿liwo�æ podgl¹du, tworzenia oraz zarz¹dzania w³asn¹ baz¹

odbiorców.

U¿ytkownikbêdziemóg³wykonaæoperacje:

utworzenienowegokontrahentao typie�krajowy�lub�p³atnik�

modyfikacja istniej¹cegokontrahenta

przypisaniekontrahentadogrupykontrahentów

usuniêciekontrahenta

eksportwybranychkontrahentówdopliku

(dostêpne formatyplików:csv, videotel, xml) import kontrahentówzpliku

(dostêpne formaty to: csv, videotel, xml)

wykonanieprzelewudladanegokontrahenta

utworzeniepaczkiprzelewówdlawybranychkontrahentów
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B.3.2. Paczka p³atno�ci

Paczki tworzone z formularzy przelewów lub z importu pliku zawieraj¹cego zlecenia,

u¿ytkownikbêdziemóg³ zobaczyæwopcji �Paczkip³atno�ci�.

Wramachoperacjinapaczkachu¿ytkownikbêdziemóg³wykonaæ:

edycjê paczki oraz zleceñ znajduj¹cych siê w otwartej paczce (modyfikacjê

iusuniêcie)

zamkniêcie paczki gotowej do wysy³ki (przy za³o¿eniu, ¿e Klient ma podpisan¹

umowêramow¹).

autoryzacjê iwys³aniepaczki zamkniêtej

import zleceñdopaczki zpliku

eksportpaczkidopliku

ponownewykonaniepaczki

utworzenie skrótudopaczki, którypojawi siênaekranie�Wykonajoperacjê�.

W przypadku wysy³ki paczki, dla której data wykonania minê³a, system zaproponuje

wys³anie paczki z dat¹ bie¿¹c¹. Po akceptacji zmiany daty, paczka bêdziemog³a zostaæ

wys³anado realizacji.

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
21

Rozdzia³ B �Wykonaj Operacje



B.3.3. Import p³atno�ci

W opcji �Import p³atno�ci� u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ utworzyæ paczkê

importuj¹c zleceniazpliku.

B.3.4. Autoryzacja zleceñ (w przypadku gdy Klient posiada wielopodpis)

Przelewy utworzone ale jeszcze nie wys³ane u¿ytkownik bêdzie móg³ zobaczyæ

(równie¿zmodyfikowaæ, zautoryzowaæ,wys³aæ)na li�cie zleceñdoautoryzacji.
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B.3.5. Obs³uga certyfikatów

Aby sprawdziæ swoje certyfikaty u¿ytkownik wybiera w menu �Operacje systemowe�

ikonkê �Obs³uga certyfikatów�. Na li�cie u¿ytkownik mo¿e sprawdziæ wa¿no�æ i status

certyfikatu. Tylko, gdy certyfikat jest wa¿ny i aktywny mo¿e byæ wykorzystywany do

autoryzacji zleceñ.

B.3.6. Nowy certyfikat

W celu wygenerowania nowego certyfikatu, u¿ytkownik nie musi kontaktowaæ siê z

pracownikiem Banku. Z poziomu opcji �Nowy certyfikat�dostêpnej w sekcji �Operacje

systemowe�mo¿e samodzielnie utworzyæ nowy certyfikat. Aby taki certyfikatmóg³ byæ

u¿ywany do autoryzacji zleceñ, musi byæ najpierw aktywowany za pomoc¹ obecnej

metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat). Po aktywacji nowego certyfikatu,

dotychczasowycertyfikatniemo¿ebyæ ju¿u¿ywany jest �Zablokowany�.
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B.4. Zarz¹dzanie skrótami

Wy�wietlanie skrótów zarówno systemowych jak i utworzonych przez u¿ytkownika

(doprzelewówlubpaczek)bêdziekonfigurowalneprzyka¿dej z sekcji.

Przycisk �plus� uruchomi ekran, na którym u¿ytkownik bêdzie móg³ wskazaæ,

jakieskrótychcemieæwidocznewdanej sekcji.

Przycisk �minus� uruchomi ekran, na którym u¿ytkownik bêdzie móg³ usun¹æ

nasta³eutworzoneprzezsiebie skróty

(niebêdziemo¿nausun¹æskrótówsystemowych).
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Po klikniêciu w zak³adkê�Zobacz historiê�u¿ytkownik mamo¿liwo�æ przegl¹dania

zleceñ:

ju¿wykonanych

zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaSta³e)

zleceñ, którezosta³yodrzuconeprzez systembankowy

ustanowionych blokad na rachunkach (równie¿ tych ustanowionych poza

systemem bankowo�ci internetowej np. na kartach debetowych wydanych

do rachunków).

C.1.Operacjewykonane

C.1.1. Potwierdzenie wykonania zlecenia

C.1.2. Eksportzleceñzhistorii transakcji

Dla zaznaczonych przelewów z listy zleceñ Wykonanych istnieje mo¿liwo�æ

wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak równie¿ wys³ania

potwierdzenia na podanych przez u¿ytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms

g³osowy), komórkowego lubadrese-mail.

Po naci�niêciu �Pobierz historiê� u¿ytkownik ma mo¿liwo�æ wydrukowania

wy�wietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
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C.1.3. Wyci¹gi

U¿ytkownik ma równie¿ mo¿liwo�æ pobrania wyci¹gu z danego rachunku dla

wybranegodnia lubmiesi¹cawjednymz formatów(PDF,Mt940).

C.2. Zlecenia zaplanowane

U¿ytkownik ma mo¿liwo�æ podgl¹du zleceñ z przysz³¹ dat¹ realizacji (oczekuj¹cych

nawykonanie), jak równie¿ ichmodyfikacjê lubusuniêcie.
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C.3. Zlecenia odrzucone

Na li�cie zleceñ odrzuconych widoczne s¹ zlecenia, które nie zosta³y zrealizowane.

Systemwy�wietlipowódodrzuceniaorazumo¿liwiponownewykonaniezlecenia.

C.4. Blokady na rachunkach

Na li�cie blokad u¿ytkownik mo¿e przegl¹daæ blokady do rachunków, zarówno te

utworzone w systemie bankowo�ci internetowej (oznaczane w skrócie �BI�) jak i poza

nimnp.blokadynakartach.
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W menu �Moje produkty� zostan¹ wy�wietlone wszystkie produkty, do których

u¿ytkownik ma dostêp. Produkty bêd¹ pogrupowane wzglêdem typu (Rachunki,

Lokaty, Kredyty, Karty) oraz w ramach widoku. U¿ytkownik mamo¿liwo�æ grupowania

produktóworaznadawania imswojej nazwyw³asnej.

D.1.Rachunki

D.2.Lokaty
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D.3. Kredyty

D.4. Karty
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U do³u ekranu u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ przegl¹daæ wiadomo�ci, sk³adaæ

wnioski do Banku oraz zarz¹dzaæ ustawieniami swojego konta.

E.1. Wiadomo�ci

U¿ytkownikbêdziemóg³odczytywaæwiadomo�ciwysy³anedoniegoprzezbank.
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E.2. Wnioski

E.2.1.Z³o¿onewnioski

Aplikacja umo¿liwia u¿ytkownikowi wys³anie wniosku (np. o za³o¿enie rachunku,

kredytu, lokaty) do Banku bez konieczno�ci kontaktu z pracownikiem banku, a tak¿e

podgl¹d ju¿wys³anychwniosków.
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E.2.2. Nowy wniosek
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E.3. Ustawienia

E.3.1. Dane u¿ytkownika

W menu �Ustawienia� pod ikonk¹ �Dane u¿ytkownika� bêd¹ prezentowane dane

personalne zalogowanegou¿ytkownikaa tak¿edane firmy, doktórejmadostêp.Bêdzie

tumo¿nazmieniæ swojedanekorespondencyjne (adres i telefon).
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E.3.2. Zmiana has³a

W tym miejscu u¿ytkownik mo¿e zmieniæ swoje has³o do systemu bankowo�ci

internetowej. Najpierw nale¿y podaæ poprawnie swoje obecne has³o, a nastêpnie

dwukrotnie nowe has³o. Has³omusi sk³adaæ siê z co najmniej 8 znaków i zawieraæ znaki

z conajmniej trzechgrup:ma³e litery,du¿e litery, cyfry, znaki specjalne

(!,@,#,$,^,&, *, ?, <,>).

Operacja zmiany has³a nie wymaga autoryzacji. Po naci�niêciu �Zatwierd�� system

wy�wietli odpowiedni komunikat potwierdzaj¹cy zmianê has³a lub informacjê

ob³êdzie (np.wprzypadkib³êdniewype³nionychpól).
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E.3.3. Metody autoryzacji

Systemoferujedwiemetodyautoryzacji:

jednorazowekodyprzesy³anedou¿ytkownikawwiadomo�ciachSMS

certyfikaty wystawiane przez Bank, które u¿ytkownik generuje samodzielnie

( )

Metody te s¹ równowa¿ne. U¿ytkownik mo¿e zmieniæ wybran¹ metodê autoryzacji

pozalogowaniusiêdoBIwustawieniachkonta.Mo¿liwes¹sytuacje:

zmianametody autoryzacji z kodów SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja

certyfikatukodemSMS,wys³anymnaobecnynumer telefonu

zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie

obecnymcertyfikatem

zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie

operacji poprzez kod wys³any na dotychczasowy numer telefonu, dodatkowo

konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwys³anymnanowynumer.

Zmianametodybêdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiê.

Je¿eli u¿ytkownik nie ma mo¿liwo�ci autoryzowania operacji (np.: obecny certyfikat

utraci³ wa¿no�æ / brak dostêpu do numeru, na który wysy³ane s¹ kody SMS), to zmiana

metody autoryzacji bêdzie wymagaæ kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center

lubwPlacówce).

Nowycertyfikat
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E.3.4. Szablony plików CSV

System umo¿liwi u¿ytkownikowi definiowanie szablonów, w oparciu o które

generowane lub importowane bêd¹ pliki formatu CSV (np.: do eksportu historii

transakcji, bazykontrahentów, importup³atno�ci).

W szablonie bêdziemo¿na okre�liæ nazwy i kolejno�æ pól, kwalifikator tekstu, separator

pól, separatordziesiêtny, formatdaty, separatordaty.
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Wwidokach korporacyjnych bêdzie mo¿liwo�æ zdefiniowania u¿ytkownika

administracyjnego (superusera), który bêdzie móg³ okre�laæ uprawnienia innych

u¿ytkowników oraz zarz¹dzaæ produktami innych u¿ytkowników. Superuserzy bêd¹

tworzeni tylko przez pracowników Banku. Musz¹ byæ klientami Banku (posiadaæ

numer NIK) oraz mieæ dostêp do danego widoku korporacyjnego.

Wmenu�Ustawienia�u¿ytkownik jako superuser bêdziemia³ dodatkowododyspozycji

opcje:

Zarz¹dzaniedostêpami

Zarz¹dzaniekartami

Grupowanieproduktów
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F.1. Zarz¹dzanie dostêpami

System zaprezentuje listê u¿ytkowników maj¹cych dostêp do danego widoku.

Po wej�ciu w szczegó³y (klikniêciu na wiersz z nazw¹ u¿ytkownika), superuser bêdzie

móg³dodaæ lubusun¹æuprawnienieu¿ytkownikowi.

Bêdziemo¿liwo�æ zarz¹dzaniauprawnieniami:

rachunkowymi, dla konkretnego rachunku ograniczenie u¿ytkownikowi

wykonywania niektórych operacji (np. ukrycie salda) lub ca³kowite odebranie

dostêpu,

funkcjonalnymi tj. do ikonek dostêpnych na ekranie �Wykonaj operacje�,

�Przeleww³asny�, �Nowa lokata�,

dla lokat, kredytów, wniosków, mo¿liwo�æ sterowanie dostêpno�ci¹ ca³ych

modu³ów.

Opcja �Przywróæ domy�lny� pozwala na szybkiej konfiguracji pierwotnego zestawu

uprawnieñdlau¿ytkownika.
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F.2. Zarz¹dzanie kartami

Superuser bêdzie mia³ dostêp do podgl¹du danych wszystkich kart, które zosta³y

wydanedo rachunkównale¿¹cychdodanegowidoku,wprzeciwieñstwie do zwyk³ego

u¿ytkownika, którywidzi jedyniekartywydanedlaniego.

F.3. Grupowanie produktów

Superuser bêdzie mia³ mo¿liwo�æ tworzenia w widokach grup rachunków, lokat

i kredytów oraz udostêpnianie utworzonych grup innym u¿ytkownikom maj¹cym

dostêp do danego widoku. Sposób korzystania z funkcjonalno�ci zosta³ opisany

wpomocy, która jestwy�wietlana przez naci�niêcie ikonki pytajnika umieszczonej przy

tytuleekranu.

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
39

Rozdzia³ F � Funkcjonalno�ci superusera



G.1. Standardowe elementy ekranów

Standardoweelementy/ikonyspotykanenaekranach:

Kalendarz

Lista

wyboru

Pomoc

Przycisk u³atwia wprowadzanie warto�ci pola typu

Data poprzez wy�wietlenie okna kalendarza s³u¿¹cego

do wyboru daty:

Pole z ikon¹ czerwonej strza³eczki obok oznacza, ¿e warto�æ

jest wyborem z listy dostêpnych pozycji, wy�wietlanych

po naci�niêciu przycisku:

Najechanie kursorem lub naci�niêcie ikonki pytajnika

spowoduje wy�wietlenie podpowiedzi do danego ekranu

lub pola:

Element Akcja Opis akcji
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Element Akcja

Komunikaty
b³êdów

W przypadku nieprawid³owo wype³nionego pola systemwska¿e,
które pole zosta³o b³êdnie uzupe³nione

oraz wy�wietli komunikat o b³êdzie:

Opis akcji

G.2. Przegl¹danie danych na listach

Wyszukiwanieelementówna listachwsystemieodbywasiê:

automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej

pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe

(system bêdzie ogranicza³ listê z wynikami na podstawie dopasowania do

wprowadzonychprzezu¿ytkownikaznaków)

G.2.1. Standardowe elementy listy

Wdolnympaneluekranu listy znajduje siêpasekprezentuj¹cy:

liczbêstronzwynikamiwyszukiwania

przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona, poprzednia strona,

nastêpnastrona,ostatnia strona)

poleumo¿liwiaj¹ce rêcznewprowadzenienumerustrony

pole umo¿liwiaj¹ce zmianê liczby wy�wietlanych wyników na pojedynczej

stronie
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H.1. Kontrahenci

W systemie bankowo�ci internetowej u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ

zaimportowania kontrahentów z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo

ksiêgowym w formacie VideoTEL. U¿ytkownik bêdzie równie¿ móg³ wyeksportowaæ

kontrahentów stworzonych w aplikacji Bankowo�ci Internetowej do pliku w tym

formacie.

Widok formatkido importukontrahentów

Widok formatki do eksportu kontrahentów
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H.1.1. WymaganiaplikuVideoTEL

H.1.2. BudowaplikuVideoTEL

Wymagania jakiepowinienspe³niaæ importowanyplik:

plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym.

plik z³o¿onyz20pól.

ka¿dybeneficjent zajmuje jedn¹ liniê zakoñczon¹znakamiCRLF.

poszczególnepolazlecenia s¹oddzielone jedn¹ i tylko jedn¹spacj¹.

pola tekstowes¹objêtecudzys³owami.

je¿eli w tek�cie do zaimportowania ma siê znale�æ cudzys³ów nale¿y zast¹piæ go

dwomacudzys³owami.

je¿eli w tek�cie do zaimportowania ma siê znale�æ znak podzia³u linii nale¿y

zast¹piægotrzemaznakamizapytania.

polskie znaki s¹kodowanewstandardzie �Windows1250�. Abyu¿yæ innego

standardukodowanianale¿yprzygotowaæodpowiedni zbiór konwersji.

domy�lnymrozszerzeniempliku jest .imp.

Importowanyplikpowiniensk³adaæsiê znastêpuj¹cychpól:

�BBen� �RBen� �NrBen�REZ1 �Wal� �TypRach� �NF� �ADR� �MST� �KOD� �NIP� �REG�

�TEL��DNN��WL��REZ2��Kraj��Dluz��IDPI��Rdzial�
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Opis u¿ytych elementów:

L.p.
Nazwa
pola

Opis pola Typ pola
Czy

wymagane

1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak

2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak

3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak

4 REZ1 Klucz Liczba tak

5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak

6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35

Jedenzezdefiniowanych

Litera³óww VideoTEL'u

(RB,RBZ lub inny) nie

7 NF Nazwafirmy,doktórejmaj¹byæ

dopisanenowe rachunkibeneficjenta. Tekst1x35 tak

8 ADR Adres Tekst1x34 nie

9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie

10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie

11 NIP NumerNIP'u Tekst1x34 nie

12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie

13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie

14 DNN Domy�lnanazwa rachunkówpowi¹zanych

zdan¹ firm¹NF. Tekst3x35 tak

15 WL Okre�lenie rodzajuw³asno�ci firmyNF. �T�je�li firmaw³asna

i�N�je�li firmaobca tak

16 REZ2 Nazwasystemu finansowego

(poleopcjonalne). tekst1x35 nie

17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie

18 DLUZ N lubT.T oznaczad³u¿nika tekst1x1 nie

19 IDPI Identyfikatorp³atno�ci tekst1x20 nie

20 RDZIAL Rodzajdzia³alno�ci �F�

(dzia³alno�ægospodarcza), �P�(pozosta³e) tekst1x1 nie

2

1. Typ�tekst 3x35�oznacza, ¿e pole tekstowe mo¿e zawieraæ maksymalnie 3 linie

po 35 znaki; nie licz¹c potrójnych znaków zapytania oraz licz¹c podwójne cudzys³owy

jako jeden znak

2. Mo¿e zawieraæ dowoln¹ liczbê ca³kowit¹ np. liczbê 75
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H.2. P³atno�ci

U¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ wykonania eksportu i importu p³atno�ci z lub do

systemu bankowo�ci internetowej nastêpuj¹cych typów:

przelewy bie¿¹ce (w³asne, zewnêtrzne);

przelewy do organów podatkowych;

przelewy zaplanowane (z przysz³¹ dat¹ realizacji);

przelewy zaplanowany do organów podatkowych;

przelewy do ZUS.

Obs³ugiwane bêd¹ podstawowe formaty plików:

CSV

MultiCash (inaczej zwany Elixir-O);

XML

pliki generowane przez aplikacjê Videotel.

Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki

przelewów powinny byæ w takim formacie, który umo¿liwi ich ponowne wczytanie

do paczki.

Widok formatki importup³atno�ci:

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
45

Rozdzia³ H � Formaty plików



Widok formatki eksportu p³atno�ci:

H.2.1. Budowa szablonu do importu plików CSV

W systemie bankowo�ci internetowej u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwo�æ utworzenia

do importu plików CSV. Bêdzie mo¿na okre�liæ nazwy i kolejno�æ

pól, kwalifikator tekstu (� ' itp.), separator pól, separator dziesiêtny (.,), format daty,

separator daty. Szablony bêd¹ definiowane w kontek�cie u¿ytkownika.

swojego szablonu
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I.2.1.1.Format dla przelewów zwyk³ych

1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Mo¿liwy wybór spo�ród 2 typów:

110 - Polecenie przelewu oraz przelew

podatkowy.

120 - Przelew do ZUS

2 Data p³atno�ci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatów:

- rrrr-mm-dd

- dd-mm-rrrr

- dd-mm-rr

- mm-dd-rrrr

- rr-mm-dd

Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a

3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji. Czê�æ dziesiêtna

oddzielona za pomoc¹ przecinka albo

kropki. Pole poza separatoremmo¿e

zawieraæ jedynie cyfry pisane

w ci¹gu, czyli bez spacji i znaku (+, -)

4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).

5 Nr rachunku

Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku

w standardzie NRB. Pole numeryczne,

26 znakowe o sta³ej d³ugo�ci.

6 Nr rachunku

beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku

w standardzie NRB. Pole numeryczne,

26 znakowe o sta³ej d³ugo�ci.

7 Nazwa/Imiê

i nazwisko

Beneficjenta

(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta

8 Nazwa/Imiê

i nazwisko

Beneficjenta

(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta

9 Adres beneficjenta

(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta

10 Adres beneficjenta

(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta

11 Tytu³ p³atno�ci

(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytu³u operacji

12 Tytu³ p³atno�ci

(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytu³u operacji

13 Tytu³ p³atno�ci

(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytu³u operacji

14 Tytu³ p³atno�ci

(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytu³u operacji

15 Nazwa paczki

p³atno�ci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.

zleceniodawcy

beneficjenta

Wyma-
galno�æ

OpisLiczba
znaków

Format
danych
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galno�æ
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Nr
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Wyma-
galno�æ

OpisLiczba
znaków

Format
danych

Wyma-
galno�æ

Pole
w pliku

Nr
pola

H.2.1.2. Format dla przelewów podatkowych

1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Mo¿liwy wybór spo�ród 2 typów:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy.
120 - Przelew do ZUS

2 Data p³atno�ci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatów:
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a

3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji. Czê�æ dziesiêtna oddzielona
za pomoc¹ przecinka albo kropki. Pole poza
separatoremmo¿e zawieraæ jedynie cyfry
pisane w ci¹gu, bez spacji i znaku (+, -)

4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
5 Nr rachunku

Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugo�ci.

6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku

w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugo�ci.

7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego

8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego

9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego

10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego

11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z warto�ci s³ownikowych:

- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowód osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument to¿samo�ci

12 NIP lub
identyfikator
Uzupe³niaj¹cy
Zobowi¹zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zale¿ny od 'Typu

identyfikatora':
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowód osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument to¿samo�ci
(14 znaków alfanumerycznych)

zleceniodawcy

beneficjenta
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13 Symbol formularza
lub p³atno�ci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza bêd¹cy na li�cie

symboli udostêpnionych przez Urzêdy
Skarbowe

14 Identyfikator
zobowi¹zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikuj¹ce

zobowi¹zanie
15 Rok okresu

Zobowi¹zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za który op³acane jest zobowi¹zanie
w formacie yyyy

16 Typ okresu
Zobowi¹zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowi¹zania: jedna z warto�ci

s³ownikowych:
- R - Rok
- K - Kwarta³
- M - Miesi¹c
- D - Dekada miesi¹ca
- P - Pó³rocze
- J - Dzieñ

17 Numer okresu
Zobowi¹zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste je�li Typ okresu zobowi¹zania

ustawionego na Rok. Dla pozosta³ych
typów pole obowi¹zkowe. Pole przyjmuje
warto�ci:
- dla Roku pole
- dla Kwarta³u warto�ci 01,02,03,04
- dla Miesi¹ca warto�ci od 01 do 12
- dla Dekady miesi¹ca warto�ci 01,02,03
- dla Pó³rocza warto�ci 01,02
- dla Dnia warto�ci od 01 do 31

18 Numer okresu
zobowi¹zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste je�li Typ okresu zobowi¹zania

ustawionego na Rok, Kwarta³, Miesi¹c lub
Pó³rocze. Dla pozosta³ych typów pole
obowi¹zkowe. Pole przyjmuje:
- Dla Dekady miesi¹ca warto�ci od 01 do 12
- Dla Dnia warto�ci od 01 do 12

19 Nazwa/Imiê
i nazwisko
zobowi¹zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowi¹zanego

20 Nazwa/Imiê
i nazwisko
zobowi¹zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowi¹zanego

21 Adres
zobowi¹zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowi¹zanego

22 Adres
zobowi¹zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowi¹zanego

23 Nazwa paczki
p³atno�ci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.

puste

OpisLiczba
znaków

Format
danych

Wyma-
galno�æ
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OpisLiczba
znaków

Format
danych

Wyma-
galno�æ

Pole
w pliku

Nr
pola

H.2.2. Budowa plikuMulticash (Elixir-O)

H.2.2.1. Wymagania dla formatu pliku:

H.2.2.2 Budowapliku

ka¿daoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu

pliknie zawieranag³ówka lubstopki zpodsumowaniem

mo¿ezawieraæmaksymalnie1000 rekordów

dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych:

UTF-8,CP852 lubWIN1250

ka¿dy rekordzawieraæpowinienwszystkiepolaobowi¹zkowe

ka¿dy rekord koñczy siê znakiem koñca linii <CR><LF> (kod szesnastkowy

ASCII: 0D i0A;koddziesiêtnyASCII: 10 i13)

poszczególnepolaoddzielones¹przecinkami

w polach z³o¿onych podpola oddzielone s¹ znakiem �|� (kod szesnastkowy

ASCII: 7C; koddziesiêtnyASCII: 124)

zakres znakówspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym:

\ - @ $ < > , . ( ) [ ] {}/ = _ % ~ & ^ �

Ka¿da operacja (przelew) zawiera dok³adnie 15 pól

1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Mo¿liwy wybór spo�ród 2 typów:

110 - Polecenie przelewu oraz przelew

podatkowy.

120 - Przelew do ZUS

2 Data

p³atno�ci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD, musi

byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a

3 Kwota

operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach. Kwota bez

kropek tysiêcznych, spacji i przecinka

oddzielaj¹cego warto�ci dziesiêtne.

Dopuszczalne tylko cyfry

4 Numer

Rozliczeniowy

Banku

Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynaj¹cy siê od 1320xxxx.

Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr

kontrolnych.

5 Warto�æ�0� TAK numeryczne 8 Pole zerowe. Zawsze "0".

Niewykorzystywany obecnie.

Uwzglêdnione dla kompatybilno�ci

z systemami innych banków.

6 Nr rachunku

Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzys³owach numer rachunku

w standardzie NRB.

Pole numeryczne, 26 znakowe o sta³ej

d³ugo�ci.

zleceniodawcy
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Format
danych
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galno�æ

Pole
w pliku

Nr
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7 Nr rachunku

beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzys³owach numer rachunku

w standardzie NRB.

Pole numeryczne, 26 znakowe o sta³ej

d³ugo�ci.

8 Nazwa i adres

Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe, podzielone na 4 czê�ci

po 35 znaków. Poszczególne linie s¹

oddzielone znakiem�|�.

Maksymalna ilo�æ znaków w linii: 35.

beneficjenta

9 Nazwa i adres

beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe, podzielone na 4 czê�ci

po 35 znaków. Poszczególne linie s¹

oddzielone znakiem�|�. Maksymalna ilo�æ

znaków w linii: 35.

10 Warto�æ�0� TAK numeryczne 8 Pole zerowe. Zawsze "0".

Niewykorzystywany obecnie.

Uwzglêdnione dla kompatybilno�ci

z systemami innych banków.

11 Numer

Rozliczeniowy

Banku

beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr

kontrolnych.

12 Tytu³ p³atno�ci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczególne linie s¹ oddzielone znakiem

�|�.

Maksymalna ilo�æ znaków w linii: 35.

13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzys³owy "".

Niewykorzystywany obecnie.

Uwzglêdnione dla kompatybilno�ci

z systemami innych banków.

14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzys³owy "".

Niewykorzystywany obecnie.

Uwzglêdnione dla kompatybilno�ci

z systemami innych banków.

15 Klasyfikacja

polecenia TAK alfanumeryczne 2 W³a�ciwe dla danego typu polecenia:

"51" - dla polecenia przelewu i przelewu

do "71" dla p³atno�ci podatkowych

16 Nazwa paczki

p³atno�ci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przes³aniu do

beneficjenta. Dla potrzeb importu /

eksportu paczek wstawiamy nazwê paczki.

Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)

Informacje

miêdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacj¹ miêdzybankowa - dane

pomijane przy wy�wietlaniu w banku

beneficjenta.
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H.2.3. Formatowanie pola tytu³u zlecenia dla przelewów podatkowych

Tytu³przelewupodatkowegopowinienbyæ formatowanyzgodniezponi¿sz¹ tabel¹:

Uwagi
Format
danych

Wyma-
galno�æ

Nazwa podpola

Typ i warto�æ

identyfikatora /TI/ TAK /TI/1!c14c Typ i numer identyfikatora p³atnika:

N - Nip

R -Regon

P -Pesel

1 - seria i nrdowoduosobistego

2 - seria i nrpaszportu

3 - inny typ identyfikatora

UWAGA! -numery identyfikatorówpodajemy

bezspacji, kresek itp.

Okres /OKR/ TAK /OKR/2!n1!a4n

lub/OKR/0

dlapustego

okresu Rok, typokresu i numerokresu,

za którydokonywana jestp³atno�æpodatku.

R - rokwformaciedwucyfrowym

P-pó³rocze

K -kwarta³

M -miesi¹c

D -dekada

J -dzieñ

0 - (zero) dla nale¿no�ci nie zwi¹zanych

zokresemrozliczeniowym

Symbol formularza

lubp³atno�ci /SFP/ TAK /SFP/6c Symbol formularza lubp³atno�ci:

PIT37

VAT7

AKC

GL

PN

itp

UWAGA! - zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7

jestpoprawne

Identyfikacja

zobowi¹zania /TXT/ TAK /TXT/40x Dowolny tekst dotycz¹cy p³atno�ci. Maksymalna

d³ugo�æ40znaków
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Znacznik w pliku Typ pola Opis

H.2.4. BudowaplikuXML

H.2.4.1. Wymagania

H.2.4.2.Opisposzczególnychpólplikuimportuprzelewuzwyk³ego:

Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8.

Maksymalna ilo�æprzelewówwynosi100

W plikach dopuszcza siê cyfry 0-9, litery polskiego alfabetu oraz znaki

specjalne: \ -@$<> , . ( ) [ ] {}/=_%~&^�

<transactions> Agg (1..n)

<transaction> Agg (1..n)

<type> NT,3 W³a�ciwy dla danego typu zlecenia, w obecnej

funkcjonalno�ci tylko przelewy zwyk³e i podatkowe -

bie¿¹ce i z dat¹ przysz³¹:

110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.

120 - Przelew do ZUS

<transaction-date> data Data zlecenia w jednym z formatów. Data musi byæ to dat

bie¿¹ca lub przysz³a.

<amount> K,12 Kwota operacji.

<currency> NT,3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).

<acc> N,26 Numer rachunku w standardzie NRB.

<opposite-acc> N,26 Numer rachunku w standardzie NRB.

<opposite> Agg(1..1)

<Line-1> NT,35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta

<Line-2> NT,35 Druga linia nazwy beneficjenta

<line-3> NT,35 Pierwsza linia adresu beneficjenta

<Line-4> NT,35 Druga linia adresu beneficjenta

<tytul> Agg(0..1)

<Line-1> NT,35 Pierwsza linia tytu³u

<Line-2> NT,35 Druga linia tytu³u

<Line-3> NT,35 Pierwsza linia tytu³u

<Line-4> NT,35 Druga linia tytu³u

<package-id> NT,35 Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.

Funkcjonalno�æ dopuszcza importowanie wielu paczek,

które identyfikowane s¹ na podstawie nazwy.

Pole obowi¹zkowe dla importu / eksportu paczek

przelewów.

</transaction>

</transactions>

zleceniodawcy

beneficjenta
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H.2.4.3.Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:

<transactions> Agg (1..n)

<transaction> Agg (1..n)

<type> NT,3 W³a�ciwy dla danego typu zlecenia, w obecnej

funkcjonalno�ci tylko przelewy zwyk³e i podatkowe -

bie¿¹ce i z dat¹ przysz³¹:

110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.

120 - Przelew do ZUS

<transaction-date> data Data zlecenia w jednym z formatów.

Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a.

<amount> K,12 Kwota operacji.

<currency> NT,3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).

<acc> N,26 Numer rachunku w standardzie NRB.

<opposite-acc> N,26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB.

<opposite> Agg(1..1)

<line-1> NT,35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego

<line-2> NT,35 Druga linia nazwy organu podatkowego

<line-3> NT,35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego

<line-4> NT,35 Druga linia adresu organu podatkowego

<id-data> Agg(1..1)

<id-type> NT,1 Typ identyfikatora p³atnika, jedna z warto�ci s³ownikowych:

- N NIP

- P PESEL

- R REGON

- 1 Dowód osobisty

- 2 Paszport

- 3 Inny dokument to¿samo�ci

<id> NT,14 Identyfikator zale¿ny od 'Typu identyfikatora':

- NIP (n 10 F)

- PESEL (n 11 F)

- REGON (n 9 lub 14 F)

- Dowód osobisty (a3+n6 F)

- Paszport lub inny dokument to¿samo�ci (A 14 F)

<form-data> Agg(1..1)

<form-symbol> NT,10 Symbol formularza bêd¹cy na li�cie symboli

udostêpnionych przez Urzêdy Skarbowe

(np. CIT, CIT-10, CIT-2B, etc)

<Document

-id> NT,20 Opcjonalne pole identyfikuj¹ce zobowi¹zanie

<document

-period-year> NT,4 Rok za który op³acane jest zobowi¹zanie w formacie yyyy

<document

-period-type> NT,1 Typ okresu zobowi¹zania: jedna z warto�ci s³ownikowych:

- R Rok

- K Kwarta³

- M Miesi¹c

- D Dekada miesi¹ca

- P Pó³rocze

- J Dzieñ

zleceniodawcy

Znacznik w pliku Typ pola Opis
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Znacznik w pliku Typ pola Opis

<Document

-period

-number-1> NT,2 Pole puste je�li Typ okresu zobowi¹zania ustawionego

na Rok. Dla pozosta³ych typów pole obowi¹zkowe.

Pole przyjmuje warto�ci:

- dla Roku pole

- dla Kwarta³u warto�ci 01,02,03,04

- dla Miesi¹ca warto�ci od 01 do 12

- dla Dekady miesi¹ca warto�ci 01,02,03

- dla Pó³rocza warto�ci 01,02

- dla Dnia warto�ci od 01 do 31

< document

-period

-number-2> NT,2 Pole puste je�li Typ okresu zobowi¹zania ustawionego

na Rok, Kwarta³, Miesi¹c lub Pó³rocze.

Dla pozosta³ych typów pole obowi¹zkowe. Pole przyjmuje:

- Dla Dekady miesi¹ca warto�ci od 01 do 12

- Dla Dnia warto�ci od 01 do 12

<Sender-data> Agg(0..1)

<line-1> NT,35 Pierwsza linia nazwy zobowi¹zanego

<line-2> NT,35 Druga linia nazwy zobowi¹zanego

<line-3> NT,35 Pierwsza linia adresu zobowi¹zanego

<line-4> NT,35 Druga linia adresu zobowi¹zanego

<package-id> NT,35 Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.

Funkcjonalno�æ dopuszcza importowanie wielu paczek,

które identyfikowane s¹ na podstawie nazwy.

Pole obowi¹zkowe dla importu / eksportu paczek

przelewów.

</transaction>

</transactions>

puste

H.2.4.3. (cd) Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:
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H.2.5. Budowa plikuVideoTEL

H.2.5.1. Wymagania

ka¿daoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu

plik nie zawiera nag³ówka lub stopki z podsumowaniem

mo¿e zawieraæ maksymalnie 100 rekordów

dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych:

UTF-8 CP852 lubWIN 1250

ka¿dy rekord zawieraæ powinien wszystkie pola obowi¹zkowe

ka¿dy rekord koñczy siê znakiem koñca linii <CRLF>

poszczególne pola oddzielone s¹ pojedyncz¹ spacj¹

w polach z³o¿onych podpola oddzielone s¹ trzema znakami zapytania�???�

zakres znaków specjalnych dozwolonych w pliku importowanym:

\ -@$<> , . ( ) [ ] {}/=_%~&^ '

ka¿daoperacja zawieradok³adnie14pól

1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta

2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta.

3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta

4 REZ numeryczne Klucz.

Pole mo¿e zawieraæ dowolna liczbê ca³kowita np.1

5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Z³.GR. Separatorem czê�ci

u³amkowej jest kropka. Nie powinno u¿ywaæ siê

¿adnych innych separatorów, np. separatora tysiêcy.

6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy

7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy

8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy

9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytu³ p³atno�ci

10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu

11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy, do której maja byæ dopisane nowe

rachunki beneficjenta, które zostan¹ zaimportowane

wraz z przelewami

12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta

13 WL alfanumeryczne 1 Okre�lenie rodzaju w³asno�ci firmy NF

14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu

15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki p³atno�ci

Nr
Pola

Pole
w pliku

Wyma-
galno�æ Format danych Liczba

znaków
Opis

H.2.5.2. Format dla przelewów zwyk³ych
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H.2.5.3. Format dla przelewów podatkowych (Videotel)

Nr
Pola

Pole
w pliku

Wyma-
galno�æ

Format danych Liczba
znaków

Opis

1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym

prowadzony jest rachunek dla p³atno�ci

podatkowych)

2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku

dla p³atno�ci podatkowych)

3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla

p³atno�ci podatkowych)

4 REZ numeryczne Klucz.

Pole mo¿e zawieraæ dowolna liczbê ca³kowita np.1

5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Z³.GR.

Separatorem czê�ci u³amkowej jest kropka.

Nie powinno u¿ywaæ siê ¿adnych innych separatorów,

np. separatora tysiêcy.

6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy

7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy

8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy

9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Informacje o p³atno�ci podatku - typ i zawarto�æ

identyfikatora, okres za który dokonywana jest

p³atno�æ, symbol formularza lub tytu³ p³atno�ci,

opis p³atno�ci

Nale¿y wprowadziæ jednym ci¹giem:

- S³owo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X)

i zawarto�æ identyfikatora (14X)

- S³owo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana

jest p³atno�æ (7X)

- S³owo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub

p³atno�ci (7X)

- S³owo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytu³ p³atno�ci

(40X)

10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu

11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy, do której maja byæ dopisane nowe

rachunki beneficjenta, które zostan¹ zaimportowane

wraz z przelewami

12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta

13 WL alfanumeryczne 1 Okre�lenie rodzaju w³asno�ci firmy NF

14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu

15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki p³atno�ci
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