
Instrukcja korzystania z usługi Autodealing 

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki „Przelewy” i następnie z lewego bocznego menu wybrać 

„Autodealing”. Pierwszy krok (Rys. 1 - Krok 1. Autodealing - Typ przelewu) umożliwia wybór opcji kupna 

(przycisk Kup walutę) lub sprzedaży waluty (przycisk Sprzedaj walutę) oraz wyświetlenia aktualnych kursów 

walut (przycisk Kursy – Rys. 1 - Krok 1. Autodealing - aktualne kursy walut). 

Rys. 1 - Krok 1. Autodealing - Typ przelewu 

 

W polu „Kwota przelewu” należy wpisać kwotę, natomiast w polu „Waluta przelewu” z listy rozwijanej należy 

wybrać walutę, w której wykonywany będzie przelew. Po wypełnieniu pól należy kliknąć „Kup walutę”  

lub „Sprzedaj walutę” co spowoduje automatyczne przejście do Kroku 2 (Rys. 2 -. Krok 2. - Autodealing - 

Przelew z rachunku). W przypadku sprzedaży waluty na liście rachunków, z których można wykonać przelew 

widoczne są tylko rachunki o walucie takiej samej jak waluta przelewu. Wybranie rachunku, z którego 

wykonywany będzie przelew spowoduje automatyczne przejście do kroku 3. 

 

 

Rys. 2 - Krok 2. - Autodealing - Przelew z rachunku 
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Krok 3. (Rys. 3 - Krok 3. - Autodealing - Przelew na rachunek) polega na wyborze rachunku, na który wykonany 

będzie przelew. Kliknięcie na wybrany rachunek spowoduje automatyczne przejście do kroku 4. 

 

 

Rys. 3 - Krok 3. - Autodealing - Przelew na rachunek 

 

 

Krok 4. (Rys. 4 - Krok 4. - Autodealing - Dane do przelewu) zawiera dane do przelewu. W polu „Sprzedaż”  

lub „Kupno” wyświetlana jest kwota, którą użytkownik chce sprzedać lub kupić. W polu „Wartość w PLN” 

"wyświetlana jest kwota kupna lub sprzedaży przeliczona na PLN, po kursie wyświetlanym w polu „Kurs”. 

 

Rys. 4 - Krok 4. - Autodealing - Dane do przelewu 
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Jeżeli dane są poprawne możliwe będzie naciśnięcie przycisku „Dalej”, powodując przejście do formularza 

autoryzacji przelewu (Rys. 5 - Autodealing - autoryzacja przelewu). 

 

Rys. 5 - Autodealing - autoryzacja przelewu 

 

Należy dokonać weryfikacji danych i w wypadku odkrycia błędów, powrócić do poprzedniej strony formularza 

wciskając przycisk „Wstecz”. Przycisk „Anuluj” przeniesie nas do pierwszego kroku tworzenia nowego 

przelewu, anulując jednocześnie proces wykonywania obecnego przelewu. 

Jeśli wprowadzone dane są poprawne, należy wpisać żądane hasło i wcisnąć przycisk „Zatwierdź”. 

Jeśli hasło zostanie wprowadzone poprawnie, otrzymamy komunikat potwierdzający przyjęcie przelewu  

do realizacji (Rys. 6 - Autodealing - Przelew przyjęty do realizacji).  

 

 

Rys. 6 - Autodealing - Przelew przyjęty do realizacji 


