
Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca: 

• przelew SEPA 

• polecenie wypłaty 

• przekaz w Grupie BPS 

Przelew SEPA 

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii 

Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o 

przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

• waluta transakcji EUR; 

• dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie 

IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony, 

• występuje opcja kosztowa „SHA", 

• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 

• bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- 

SCT 

Polecenie wypłaty 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza 

polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego 

odbiorcy (beneficjenta); 

Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności 

bankowej SWIFT. 

Rodzaje poleceń wypłaty: 

• otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych, 

• wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów 

Banku 

Tryb realizacji poleceń wypłaty: 

• standardowy z datą waluty "spot" 

• pilny w walutach EUR, USD i GBP z datą waluty "dziś" 

Wykonanie polecenia wypłaty w wymienionych trybach wymaga złożenia przez Klienta 

dyspozycji w Banku do określonej godziny. 

Korzyści dla Ciebie: 

• szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności, 

• możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, pilny), 

• atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut, 

• możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut 
 

 



Przekaz w Grupie BPS 

Przekaz w Grupie BPS - transakcja płatnicza realizowana pomiędzy bankami 

spółdzielczymi zrzeszonymi w Banku BPS S.A. oraz Bankiem BPS S.A. 

Kod SWIFT 

Kod SWIFT to światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych. 

Polska nazwa SWIFT posiada swój międzynarodowy odpowiednik BIC. 

Kody SWIFT składają się najczęściej z 8 znaków zawierających cyfry i liczby. Każdy bank na 

świecie posiada swój indywidualny i niepowtarzalny kod SWIFT będący jego identyfikatorem 

w operacjach międzybankowych. 

Dla przychodzących przelewów walutowych należy podać kod SWIFT banku 

pośredniczącego tj.: POLUPLPR 

W celu wykonania przelewu do Banku w formularzu należy wpisać informacje 

wskazane w instrukcji płatniczej: 

• konto bankowe – 28 cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie IBAN (łącznie z 

kodem kraju "PL"), 

• prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu - jest to 

niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli poddane 

dane  nie zgadzają się z danymi właściciela rachunku, 

• dokładny adres adresata wpłaty, 

• międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu, 

• nazwę i adres banku odbiorcy. 


