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PODSTAWOWE INFORMACJE
Obsługa wypłat gotówkowych w systemie BGK@24BIZNES odbywa się z poziomu dwóch opcji, dostępnych
w menu głównym (górna część ekranu):
 „Wypłaty gotówkowe”
 „Zlecenia otwarte”.
Opcja „Wypłaty gotówkowe” udostępniana jest Klientom posiadającym aktywną funkcjonalność wypłat
gotówkowych otwartych w placówkach Pośrednika kasowego i udostępniana jest wraz z przekazaniem
Posiadaczowi rachunku „Informacji zwrotnej BGK”.
Do czego służy opcja „Wypłaty gotówkowe”?
Opcja „Wypłaty gotówkowe” pozwala na kompleksową obsługę wypłat gotówkowych w walucie PLN w zakresie
składania dyspozycji wypłaty do realizacji w placówkach Pośrednika kasowego, tj. Banku Pekao S.A. lub Banku
Pocztowego S.A.
Do czego służy opcja „Zlecenia otwarte”?
Opcja „Zlecenia otwarte” pozwala na:
 złożenie dyspozycji wypłaty gotówkowej w walutach obcych (do realizacji w placówkach Banku Pekao S.A.)
 anulowania każdej dyspozycji wypłaty gotówkowej (zarówno w PLN, jak też walutach obcych)
UWAGA: Szczegółowe zasady obsługi opcji „Zlecenia otwarte” opisuje „Instrukcja użytkowania BGK@24BIZNES”,
dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bgk.pl.
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„WYPŁATY GOTÓWKOWE” - KONFIGURACJA
Przed pierwszym użyciem opcji „Wypłaty gotówkowe” użytkownik o uprawnieniach Administratora musi
zdefiniować uprawnienia użytkowników do tej funkcjonalności. W tym celu, po zalogowaniu się do systemu
BGK@24BIZNES w menu Konfiguracja należy wybrać opcję Uprawnienia użytkowników.
Po wybraniu (zaznaczeniu) odpowiedniego użytkownika z listy Użytkownicy należy wybrać właściwe parametry
z sekcji Funkcje, z listy dostępnych parametrów konfiguracyjnych, których listę przedstawia poniższy rysunek.

Rys. 1. Dostępne parametry konfiguracyjne do opcji „Wypłaty gotówkowe”
„WYPŁATY GOTÓWKOWE” – EKRAN PODSTAWOWY
Opcja „Wypłaty gotówkowe” umożliwia kompleksową obsługę dyspozycji wypłat gotówkowych w walucie PLN w
ramach zastępczej obsługi kasowej. Po wybraniu w menu głównym opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” otwiera się
poniższy ekran:

Rys. 2. Opcja „WYPŁATY GOTÓWKOWE”
W górnej części ekranu znajdują się dwa linki: „Nowa wypłata gotówkowa” oraz „Import wypłat gotówkowych”.
Po kliknięciu na wybranym linku otwiera się nowe okno, zawierające określoną funkcję np. formatkę do
zdefiniowania nowej wypłaty gotówkowej w PLN. Pod linkami znajdują się dwie listy rozwijane i dodatkowe filtry
umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie wszystkich dyspozycji wypłat gotówkowych w PLN.
TWORZENIE NOWEJ WYPŁATY GOTÓWKOWEJ – INFORMACJE OGÓLNE
Zlecenie:
 wypłaty gotówkowej w PLN definiuje się z poziomu formatki „Nowa wypłata gotówkowa” dostępnej
w opcji „Wypłaty gotówkowe”
 wypłaty gotówkowej w walutach obcych należy złożyć przy użyciu opcji „Zlecenie otwarte”.
Sposób przygotowania obu typów dyspozycji określony został w dalszej części Instrukcji.
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TWORZENIE NOWEJ WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W PLN
W celu zdefiniowania nowej wypłaty gotówkowej w PLN należy po zalogowaniu w systemie BGK@24BIZNES
wybrać opcję „Wypłaty gotówkowe”, a następnie link „Nowa wypłata gotówkowa”. Otworzy się okno
z formularzem pozwalającym na złożenie dyspozycji wypłaty gotówkowej w PLN:

Rys. 4. Okno „Nowa wypłata gotówkowa”
Formularz „Nowa wypłata gotówkowa” należy wypełnić w następujący sposób:
 Typ wypłaty – z listy rozwijalnej należy wybrać miejsce odbioru gotówki:
1) dla wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Pekao S.A. należy wybrać:
WYPPKO
2) dla wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Pocztowego S.A. należy wybrać:
WYPGOT
3) dla wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Zachodniego WBK S.A. należy
wybrać: WYPWBK
 Rachunek do obciążenia – numer rachunku bankowego z którego ma być dokonana wyplata gotówkowa,
tj. w ciężar którego będzie realizowana
 Kwota dyspozycji wypłaty - kwota wypłaty gotówkowej e formacie ZŁ.GR; separatorem groszy jest
„kropka”
 Sposób pobrania prowizji - z listy rozwijalnej należy wybrać sposób pobrania prowizji, tj. czy prowizja ma
być pobrana z kwoty wypłaty czy w ciężar rachunku bankowego
 Imię, Nazwisko – dane beneficjenta wypłaty, tj. upoważnionego do odbioru wypłaty gotówkowej,
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 Typ dokumentu – z listy rozwijalnej należy wybrać sposób weryfikacji danych beneficjenta wypłaty (dowód
osobisty/ paszport/PESEL)
 Numer dokumentu/ Numer PESEL – numer dokumentu lub numer PESEL beneficjenta wypłaty, tj.
upoważnionego do odbioru wypłaty gotówkowej – należy uzupełnić zgodnie z wyborem w polu Typ
dokumentu
 Adres zamieszkania – adres zamieszkania beneficjenta wypłaty, tj. upoważnionego do jej odbioru
System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
poprawność numeru dowodu osobistego i numeru PESEL.
WAŻNE – DOTYCZY WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W BANKU PEKAO S.A.:
 Podczas wypełniania zlecenia wypłaty gotówkowej w Banku Pekao S.A w pozycji dane upoważnionego
„Typ dokumentu”, zgodnie z Regulaminem zastępczej obsługi gotówkowej należy wybrać „PESEL” i wpisać
jego numer. Wskazanie numeru PESEL jest obligatoryjne.
 Jeżeli beneficjent wypłaty, tj. upoważniony do wypłaty nie ma nr PESEL należy wybrać jako TYP
DOKUMENTU paszport i wskazać jego numer.

WAŻNE – DOTYCZY WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W BANKU Zachodnim WBK S.A.:
 Podczas wypełniania zlecenia wypłaty gotówkowej w Banku Zachodnim WBK S.A w pozycji dane
upoważnionego „Typ dokumentu”, zgodnie z Regulaminem zastępczej obsługi gotówkowej należy wybrać
„PESEL” i wpisać jego numer. Wskazanie numeru PESEL jest obligatoryjne.
Przykładowy ekran wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Pocztowego S.A., gdzie jako typ wypłaty
należy wybrać WYPGOT przedstawia poniższy rysunek:
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Rys. 5. Okno tworzenia nowej wypłaty gotówkowej dla transakcji WYPGOT

Przykładowy ekran wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Pekao S.A., gdzie jako typ wypłaty należy
wybrać WYPPKO przedstawia poniższy rysunek:

Rys. 6. Okno tworzenia nowej wypłaty gotówkowej dla transakcji WYPPKO

Przykładowy ekran wypłaty gotówkowej realizowanej w placówce Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie jako typ
wypłaty należy wybrać WYPWBK przedstawia poniższy rysunek:
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Rys. 7. Okno tworzenia nowej wypłaty gotówkowej dla transakcji WYPWBK
Po wypełnieniu formatki wypłaty gotówkowej niezbędne jest naciśnięcie przycisku „Zapisz” - spowoduje to
zapisanie danych dyspozycji do bazy.

WYŚWIETLANIE WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W PLN
Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” w opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” nowa wypłata gotówkowa wyświetli się na
liście operacji tak jak na poniższym rysunku:

Rys. 8. Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE”
Nową wypłatę gotówkową można:






edytować – klikając na datę,
podpisać – klikając na ikonie „dyskietki”,
usunąć - klikając na datę,
przejrzeć – klikając na datę lub ikonę „dyskietki”,
wydrukować.
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Ekran nr 1
Otwiera się po kliknięciu na ikonie „dyskietki”

Rys. 9. Okno zlecenia wypłaty gotówkowej – z możliwością przeglądu i podpisu
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Ekran nr 2
Wyświetla się po kliknięciu na datę:

Rys. 10. Okno zlecenia wypłaty gotówkowej – z możliwością edycji
W dolnej części ekranu znajduje się tzw. log wypłaty gotówkowej, tj. informacja wskazująca na Użytkownika, który
zdefiniował wypłatę, oraz datę i godzinę edycji zlecenia.

AKCEPTOWANIE ZLECENIA WYPŁATY GOTÓWKOWEJ
W celu zaakceptowania dyspozycji wypłaty gotówkowej do systemu bankowości elektronicznej zalogowany musi
być Użytkownik z prawem do podpisu, dysponujący czytnikiem oraz swoją kartą mikroprocesorową.
Nowe zlecenie wypłaty gotówkowej należy wyświetlić na liście ( część „Wyświetlanie wypłaty gotówkowej w
PLN”). Następnie zastosować jedną z trzech opisanych niżej metod akceptacji.
Metoda I
Kliknij na ikonie „dyskietki” i w otwartym oknie naciśnij przycisk „Podpisz”.
Pojawi się okienko „kod PIN” w którym należy wpisać PIN do karty i nacisnąć przycisk „OK”.
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Rys. 11. Okno zlecenia wypłaty gotówkowej – podpis
Po prawidłowym podpisie pojawi się komunikat:

Rys. 11. Komunikat pojawiający się po wykonaniu podpisu
Metoda II
Zaznacz checkbox przy wypłacie gotówkowej, którą chcesz zaakceptować, a następnie naciśnij przycisk „Akceptuj
pojedynczo” (patrz poniższy rysunek).

Rys. 12. Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – pojedynczych zleceń wypłat gotówkowych
Otworzy się okno:
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Rys. 13. Okno zlecenia wypłaty gotówkowej – podpis
Naciśnij przycisk „Podpisz”. Po prawidłowym podpisie pojawi się komunikat informujący o tym, że wypłata została
zaakceptowana.
Metoda III
Dyspozycje wypłat można również podpisywać zbiorczo używając przycisku „Akceptuj razem”. Po zaznaczeniu
wybranych operacji i naciśnięciu przycisku „Akceptuj razem” otworzy się nowe okno, w którym podana zostanie
liczba i suma wypłat do akceptu z podziałem na rachunki do obciążenia oraz okienko służące do podpisywania.
Dla każdej wypłaty gotówkowej wykonywany jest podpis, który na bieżąco jest przesyłany do sprawdzenia. W
trakcie trwania procesu akceptu karta musi być cały czas w czytniku. W przypadku przerwania akceptacji w trakcie
jej trwania, wypłaty zaakceptowane do tego momentu zachowują akcept

PODPISANE ZLECENIA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH W PLN
Zgodnie z obowiązującą u Klienta konfiguracją podpisów, wprowadzoną do „Wniosku o nadanie dostępu do
systemu BGK@24BIZNES”, w systemie istnieją dwie możliwości podpisu.
Możliwość I
Jeden podpis wystarczy aby zlecenie wypłaty było gotowe do wysłania do Banku. Wtedy po wykonaniu akceptacji
w opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” ikona „dyskietki” zmienia się na „rączki”.

GOTOWE DO PRZEKAZANIA
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Możliwość II
Do realizacji zlecenia wypłaty potrzebne są dwa podpisy. Wtedy po podpisaniu przez jednego Użytkownika
zlecenie wypłaty widoczne jest u niego z ikoną „czerwone piórko”, natomiast u drugiego użytkownika, który
jeszcze nie podpisywał, a ma uprawnienia, wypłata gotówkowa ma ikonę „zielone piórko”. Dopiero po wykonaniu
drugiego podpisu ikona zmieni się na „rączki”.
ZAAKCEPTOWANE (przez jedną osobę i dla niej kolejny podpis jest już niemożliwy),
NIEZAAKCEPTOWANE (wypłata do podpisu dla drugiej osoby),
GOTOWE DO PRZEKAZANIA.
STATUSY WYPŁAT GOTÓWKOWYCH W PLN
W przypadku wypłat gotówkowych w systemie występują statusy dyspozycji zgodne z poniższym zestawieniem:

PRZEKAZYWANIE WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W PLN DO REALIZACJI
Aby przekazać wypłatę gotówkową do realizacji trzeba wyświetlić ją na liście (patrz rozdział Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.).
Wypłata gotówkowa, która ma być przekazana do Banku, musi mieć status „Gotowy do przekazania” czyli ikonę z
„rączkami”.

W systemie istnieją trzy metody przekazywania wypłat gotówkowych:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” danej wypłaty gotówkowej, a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż
do realizacji”.
Metoda II
Kliknij na dacie wypłaty gotówkowej, a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż do realizacji”.
Metoda III
BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

13

Zaznacz checkbox przy wypłacie gotówkowej (jednej lub więcej), następnie naciśnij przycisk „Przekaż”.

Rys. 14. Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – przekazanie do Banku
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DRUKOWANIE BANKOWEGO DOWODU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ/FORMULARZA GIRO
Wydruk bankowego dowodu wypłaty gotówkowej możliwy jest wyłącznie dla wypłat gotówkowych
o statusie „Przekazana do wypłaty”.
Wypłata gotówkowa w Banku Pocztowym
W celu uzyskania bankowego dowodu wypłaty - formularza GIRO - dla wypłaty w Banku Pocztowym należy wybrać
odpowiednią pozycję z listy wypłat gotówkowych, a następnie kliknąć na status zdefiniowanej dyspozycji, czyli
ikonę:
. Wyświetlony zostanie ekran jak na poniższym rysunku, prezentujący pełne dane transakcji wraz z
opcją „Drukuj’ w dolnej części okna.

Rys. 15. Wypłata gotówkowa w Banku Pocztowym – szczegóły
Wybranie opcji „Drukuj” umożliwia otwarcie lub zapisanie pliku w formacie PDF, zawierającego formularz wypłaty
gotówkowej (przykładowy formularz przedstawia poniższy rysunek):
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Rys. 16. Wypłata gotówkowa w Banku Pocztowym – przykładowy formularz GIRO
Wypłata gotówkowa w Banku Pekao SA
W celu uzyskania wydruku potwierdzenia/formularza wypłaty w banku Pekao SA należy wybrać odpowiednią
pozycję z listy wypłat gotówkowych, a następnie kliknąć na status zdefiniowanej dyspozycji, czyli ikonę:
Wyświetlony zostanie ekran prezentujący pełne dane transakcji, wraz z opcją „Drukuj’ w dolnej części okna:

Rys. 17. Wypłata gotówkowa w Banku Pekao SA – szczegóły
BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl
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Po wybraniu opcji „Drukuj” wyświetlone zostanie okno umożliwiające otwarcie lub zapisanie pliku w formacie pdf.
Dokument zawiera zestaw informacji dotyczących danej wypłaty gotówkowej, zgodnie z poniższym przykładem:

Rys. 18. Wypłata gotówkowa w Banku Pekao SA – przykładowy formularz
Wypłata gotówkowa w Banku Zachodnim WBK S.A.
W celu uzyskania wydruku potwierdzenia/formularza wypłaty w Banku Zachodnim WBK S.A. należy wybrać
odpowiednią pozycję z listy wypłat gotówkowych, a następnie kliknąć na status zdefiniowanej dyspozycji, czyli
ikonę:
okna:

. Wyświetlony zostanie ekran prezentujący pełne dane transakcji, wraz z opcją „Drukuj’ w dolnej części

Rys. 19. Wypłata gotówkowa w Banku Zachodnim WBK S.A. – szczegóły
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Po wybraniu opcji „Drukuj” wyświetlone zostanie okno umożliwiające otwarcie lub zapisanie pliku w formacie pdf.
Dokument zawiera zestaw informacji dotyczących danej wypłaty gotówkowej, zgodnie z poniższym przykładem:

Rys. 20.Wypłata gotówkowa w Banku Zachodnim WBK S.A. – przykładowy formularz
WYCOFYWANIE AKCEPTACJI WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W PLN
Wycofywanie akceptacji może być wykonane na wypłatach gotówkowych podpisanych, ale nie wysłanych do
Banku (statusy: „rączki” lub „piórko”).
Czynność należy wykonać, jeśli okaże się, że podpisane wypłaty gotówkowe są niepoprawne i wymagają edycji,
ponieważ nie można edytować zleceń, które już zostały zaakceptowane.
Wycofanie akceptów można wykonać w systemie na trzy sposoby:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda II
Kliknij na dacie wypłaty gotówkowej, a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda III
Zaznacz checkbox przy wypłacie gotówkowej, a następnie naciśnij przycisk „Wycofaj”.

Rys. 21. Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – wycofanie akceptów
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Po wycofaniu akceptu wypłata gotówkowa traci wszystkie podpisy i ponownie ma status „dyskietki”.

Rys. 22. Komunikat pokazujący się po wycofaniu akceptów

„WYPŁATY GOTÓWKOWE” – WYSZUKIWANIE I PRZEGLĄDANIE WYPŁAT GOTÓWKOWYCH
Po wybraniu z menu głównego opcji „Wypłaty gotówkowe” w dolnej części ekranu znajdują się funkcjonalności
pozwalające na zdefiniowanie odpowiednich kryteriów wyszukiwania wypłat gotówkowych, przeglądania ich oraz
podejmowania innych czynności, np. akceptowania lub anulowania, zgodnie z dalszą częścią niniejszej Instrukcji.
Dostępne kryteria wyszukiwania wypłat gotówkowych:
 Lista wypłat gotówkowych ( służy do wyszukiwania wypłat gotówkowych w PLN o określonym statusie)
 Lista rozwijana (umożliwia sortowanie wypłat gotówkowych w PLN zgodnie ze zdefiniowanymi
tendencjami; przykład: ustawienie parametru „wg kolejności” oraz zaznaczenie pola „odwrotnie”
spowoduje wyświetlenie listy, w której najnowsze zlecenia pojawią się na górze, starsze będą wyświetlone
poniżej)
 Tylko moje ( służy do wyświetlenia listy wypłat gotówkowych w PLN, które były dodane, importowane lub
edytowane przez użytkownika)
 Filtr dat (służy do przeglądania wypłat gotówkowych w PLN wg daty ich utworzenia; w celu uzyskania listy
wypłat gotówkowych z określonego okresu należy zaznaczyć pole „Filtr dat” oraz w polach „od dnia” i „do
dnia” wpisać zakres dat w formacie: RRRR-MM-DD)
UWAGA: Zawsze po zaznaczeniu na liście rozwijanej określonego filtru należy wybrać przycisk „Pokaż”.

Rys. 23 . Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – dostępne listy rozwijane
W dolnej części ekranu, w prawym rogu znajduje się zapis „Liczba rekordów na stronie: 100”. Oznacza to, że po
naciśnięciu przycisku „Pokaż” wypłaty gotówkowe będą wyświetlane po 100 pozycji na stronie. Liczbę
wyświetlanych na stronie pozycji można zmieniać, w zależności od potrzeb (od 1 do 999 pozycji na stronie). Przy
każdej zmianie liczby rekordów należy nacisnąć przycisk „Pokaż”.

Rys. 24 . Fragment opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – liczba rekordów na stronie
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Po wybraniu przycisku „Pokaż” w dolnej części ekranu wyświetlone zostaną informacje o wypłatach gotówkowych,
zgodnie ze zdefiniowanymi przez Użytkownika kryteriami wyszukiwania.

Rys. 25. Opcja „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – lista wypłat gotówkowych
Po wyświetleniu listy wypłat gotówkowych w dolnej części ekranu pojawia się pasek narzędzi zawierający
przyciski:
 „Zaznacz na stronie” (służy do zaznaczenia na stronie wszystkich wypłat gotówkowych)
 „Akceptuj razem” (zaznaczone nowe wypłaty gotówkowe zostaną podpisane oddzielnie po jednorazowej,
łącznej autoryzacji; dla każdej wypłaty gotówkowej podpis jest na przesyłany do sprawdzenia na bieżąco;.
w trakcie trwania procesu akceptacji karta identyfikacyjna musi przez cały czas znajdować się w czytniku)
 „Akceptuj pojedynczo” (zaznaczone wypłaty gotówkowe będzie można akceptować oddzielnie)
 „Wycofaj akcept” (wycofywanie akceptacji wypłat gotówkowych)
 „Przekaż” ( służy do wysłania podpisanych i zaznaczonych wypłat gotówkowych do Banku)
 „Wstrzymaj” (wstrzymanie wysłania wypłat gotówkowych; akcja możliwa jest tylko gdy zlecenia mają
status „przekazane do Banku” - szare koperty)
 „Usuń” (służy do usuwania zaznaczonych wypłat gotówkowych, możliwe jest usuwanie tylko wypłat
gotówkowych ze statusem „nowe”)
 „Kopiuj” (służy do kopiowania zaznaczonych wypłat gotówkowych - możliwe jest kopiowanie wypłat
nowych, zrealizowanych, odrzuconych)

Rys. 26. Pasek narzędzi w opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE”
Po zaznaczeniu na liście wypłat gotówkowych wybranych pozycji (wypłat gotówkowych) istnieje możliwość
sprawdzenia ich łącznej ilości.

Rys. 27. Opcja „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – lista wypłat gotówkowych
Prezentowana liczba zaznaczonych pozycji (w nagłówku pierwszej kolumny; w powyższym przykładzie liczba „2”)
jest linkiem, poprzez który można otworzyć nowe okno, prezentujące ilość i sumę wybranych wypłat
gotówkowych (z podziałem na rachunki bankowe których dotyczą wypłaty gotówkowe). Przykładowe
podsumowanie wypłat gotówkowych przedstawia poniższy rysunek:
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Rys. 28. Podsumowanie wypłat gotówkowych – ilość , wartość

TWORZENIE NOWEJ WYPŁATY GOTÓWKOWEJ W WALUCIE OBCEJ
Wypłaty gotówkowe w walucie obcej w Banku Pekao S.A. są obsługiwane w systemie BGK@24BIZNES wyłącznie za
pośrednictwem opcji „ Zlecenia otwarte”.
W celu złożenia nowej dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej należy w menu głównym wybrać opcję
„Zlecenia otwarte”, a następnie przycisk „Nowe zlecenie”.
Formularz należy uzupełnić zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
 w sekcji „Opis” należy wpisać kod zlecenia, tj. „WYPŁATA.WALUTOWA”.
 w sekcji „Treść zlecenia” należy wprowadzić dyspozycję, według struktury
lp

POLE

OPIS POLA

DŁ. POLA

PRZYKŁAD

1.

NRBBGK=

Nr rachunku walutowego w BGK, z którego
będzie dokonywana wypłata

26

NRBBGK= 26 1130 1017 0020 0467 8340 0230

2.

Kwota=

Kwota wypłaty gotówkowej w formacie
ZŁ,GR

15

Kwota=100,00

3.

Waluta=

Waluta wypłaty tj. EUR, USD, CHF lub GBP

3

Waluta=EUR

4.

Imię=

Imię beneficjenta wypłaty gotówkowej

35

Imię=Jan

5.

Nazwisko=

Nazwisko beneficjenta wypłaty gotówkowej

35

Nazwisko=Begiekowski

6.

PESEL=

Numer PESEL beneficjenta wypłaty
gotówkowej umożliwiający identyfikację

11

PESEL=90010100000

Akceptowanym typem dokumentu jest
paszport

100

Typ i nr dokumentu tożsamości=Paszport
AB111111

Opis operacji

70

Tytułem=Zwrot kaucji

7.

Typ i nr
dokumentu
tożsamości=

8.

Tytułem=

Pole opcjonalne - do wprowadzenia, jeżeli
beneficjent wypłaty nie ma nr PESEL
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Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej w opcji głównej „Zlecenia
otwarte” przedstawia rysunek 12:

Rys. 29. Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji wypłaty walutowej
W celu przesłania zlecenia do Banku należy wybrać przycisk „Zapisz zlecenie”, który znajduje się na dole okna
zlecenia otwartego, poniżej sekcji „Treść zlecenia”.
Akceptacji nowego zlecenia otwartego w systemie BGK@24BIZNES może dokonać Użytkownik z prawem do
podpisu.
Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność
podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla
dyspozycji złożenia nowego zlecenia otwartego dla danego klienta i decyduje czy dyspozycja może zmienić status
na „gotowa do przekazania do banku”.

Rys. 30. Przykładowy ekran zlecenia otwartego do podpisu
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Zlecenia otwarte gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do
realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu „gotowe” oraz wybranie przycisku [Przekaż do realizacji] dostępnego
dla formatki ze szczegółami wybranego zlecenia otwartego.

ANULOWANIE WYPŁATY GOTÓWKOWEJ
Istnieje możliwość anulowania wypłaty gotówkowej. W tym celu należy skorzystać z opcji „Zlecenia otwarte”.
Dyspozycja anulowania operacji złożona do godziny 14.00 realizowana jest następnego dnia roboczego, pod
warunkiem, że transakcja nie została zrealizowana w dniu złożenia dyspozycji lub wcześniej.
W oknie zlecenia otwartego, w sekcji „Opis” należy wpisać kod zlecenia „ANULOWANIE”. W sekcji „Treść zlecenia”
należy według poniższej struktury wypełnić poszczególne wiersze wpisując wymagane informacje:

LP.

POLE

OPIS POLA

DŁUGOŚĆ POLA

PRZYKŁAD

1.

Nazwa
pośrednika=

Nazwa pośrednika kasowego zgodna z 8
dyspozycją wypłaty (Pocztowy lub
Pekao).

Nazwa pośrednika=Pocztowy

2.

Kwota=

Kwota, która ma być wypłacona w 15
placówce partnera kasowego, format
ZŁ,GR

Kwota=100,00

3.

Waluta=

Waluta wypłaty tj. w przypadku Banku 3
Pocztowego SA – PLN, w przypadku
Banku Pekao SA zgodnie z dyspozycją
wypłaty – PLN, EUR, USD, CHF, GBP.

Waluta=PLN

4.

NRBBGK=

Numer rachunku bankowego w BGK, z 26
którego będzie dokonywana wypłata.

NRBBGK= 26 1130 1017 0020
0467 8340 0230

5.

Imię=

Imię beneficjenta wypłaty gotówkowej. 35

Imię=Jan

6.

Nazwisko=

Nazwisko
beneficjenta
gotówkowej.

7.

Kod
transakcji=

Unikalny numer transakcji nadawany 20
przez system przy składaniu dyspozycji
wypłaty
za
pośrednictwem
BGK@24BIZNES.

wypłaty 35

Nazwisko=Begiekowski
Kod transakcji=9999999999

UWAGA: Kod transakcji podany w
zleceniu
otwartym
dotyczącym
anulowania musi być zgodny z
numerem referencyjnym dyspozycji
wypłaty złożonej za pośrednictwem
BGK@24BIZNES.
8.

Status=

Status, pole o stałej wartości, tj. AN 2
(anulowanie)

9.

Data
dyspozycji=

Data złożenia dyspozycji w formacie 10
RRRR-MM-DD
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Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji anulowania wypłaty w opcji głównej „Zlecenia otwarte” przedstawia
poniższy rysunek:

Rys. 31. Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji anulowania wypłaty gotówkowej w opcji „Zlecenia otwarte”

WYPŁATY GOTÓWKOWE W PLN – OBSŁUGA PLIKÓW

Informacje dotyczące formatu plików znajdują się w instrukcji „Import i Export danych BGK@24BIZNES”
zamieszczonej na stronie internetowej Banku w lokalizacji: Przedsiębiorstwa > Obsługa działalności bieżącej >
BGK24BIZNES > Instrukcje i pliki do pobrania BGK@24BIZNES.

KONFIGURACJA FORMATU PLIKÓW
Po wybraniu w menu głównym opcji Konfiguracja>Parametry aplikacji Administrator powinien zdefiniować
format plików wykorzystywanych podczas użytkowania aplikacji BGK@24Biznes do importu i eksportu danych
m.in. dla wypłat gotówkowych.
Parametryzacja formatu plików jest niezbędna do późniejszej obsługi plików w systemie.
Mamy do wyboru formaty XML, Liniowy, Eliksir.
Szczegółowy opis formatów i struktur plików znajduje się w instrukcji „ Opis importu i eksportu danych w systemie
BGK@24Biznes”, dostępnej na stronie internetowej Banku: www.bgk.pl.
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Rysunek 32 Ekran konfiguracji parametrów aplikacji

IMPORT PLIKU Z WYPŁATAMI GOTÓWKOWYMI
Z menu głównego należy wybrać opcję „Wypłaty gotówkowe” a następnie opcję „Import wypłat gotówkowych”.

Rysunek 33 Okno wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES
Pojawi się ekran jak niżej. Należy w tym miejscu wskazać gdzie znajduje się plik importu z wypłatami
gotówkowymi a następnie wybrać opcję [Importuj]

Rysunek 34 Okno importu wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES
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Po zaimportowaniu pliku i po naciśnięciu przycisku „Pokaż” dolna część ekranu wypełni się informacjami o
wypłatach gotówkowych.

Rysunek 35 Opcja „WYPŁATY GOTÓWKOWE” – lista wypłat gotówkowych.
Po wyświetleniu listy wypłat gotówkowych na samym dole ekranu pojawi się pasek narzędzi systemu
BGK@24BIZNES zawierający przyciski:
 „Zaznacz na stronie” – służy do zaznaczenia na stronie wszystkich wypłat gotówkowych. Pola check boxów
wypełnią się .
 „Akceptuj razem” – zaznaczone nowe wypłaty gotówkowe zostaną podpisane oddzielnie po jednorazowej
autoryzacji. Dla każdej wypłaty gotówkowej podpis jest na bieżąco przesyłany do sprawdzenia. W trakcie
trwania procesu akceptu (procent wykonania wyświetlany będzie przez aplet) karta musi być cały czas w
czytniku.
 „Akceptuj pojedynczo” – zaznaczone wypłaty gotówkowe będzie można akceptować oddzielnie.
 „Wycofaj akcept” – wycofywanie akceptu wypłat gotówkowych.
 „Przekaż” – wysłanie podpisanych i zaznaczonych wypłat gotówkowych do Banku.
 „Wstrzymaj” – wstrzymanie wysłania wypłat gotówkowych; akcja możliwa jest tylko gdy zlecenia mają
status „przekazane do Banku” (szare koperty).
 „Usuń” – służy do usuwania zaznaczonych wypłat gotówkowych. Możliwe jest usuwanie tylko wypłaty
gotówkowych ze statusem „nowe”.
 „Kopiuj” – służy do kopiowania zaznaczonych wypłat gotówkowych (możliwe jest kopiowanie wypłat
nowych, zrealizowanych, odrzuconych).

Rysunek 36 Pasek narzędzi w opcji „WYPŁATY GOTÓWKOWE”
Po wyświetleniu listy i zaznaczeniu wybranych wypłat gotówkowych istnieje możliwość sprawdzenia ich łącznej
ilości (patrz poniższy rysunek).

Rysunek 37 Opcja „WYPŁATY GOTÓWKOWE”
Prezentowana liczba zaznaczonych pozycji (w nagłówku pierwszej kolumny; liczba „2”) jest linkiem, którego
kliknięcie otwiera nowe okno prezentujące sumę zaznaczonych wypłat gotówkowych z podziałem na rachunki.
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Rysunek 38 Podsumowanie wybranych wypłat gotówkowych

HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU

Wersja
1.0
2.0

Data
14.08.2015
25.05.2016

Treść/Zmiana
Utworzenie dokumentu
Uzupełnienie treści o wypłaty w Banku Zachodnim WBK S.A.
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