
Instrukcja anulowania zleceń w bankowości elektronicznej w EBO – klient korporacyjny
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1. Wycofywanie zleceń z listy przelewów

UWAGA!  Zanim przystąpisz  do  wycofywania  zlecenia  przekazanego  do  realizacji  z  listy  zleceń,
upewnij się, że przelew został podpisany i przekazany do realizacji : Lista zleceń → w realizacji →
status przelewu to „aktywny”.

Wybieramy: Lista zleceń → zakładka „W realizacji” → anuluj
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Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „DALEJ”
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Następnie  podpisujemy według schematu akceptacji anulowanie  zlecenia  i  przekazujemy je  do
realizacji
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Powinniśmy otrzymać następujący komunikat
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Przechodzimy  do  listy  zleceń  →  zakładka  „Zakończone”  i  upewniamy  się,  że  status  zlecenia  to
„Anulowany”
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2. Wycofywanie paczek zleceń
UWAGA! Zanim przystąpisz do wycofywania paczki zleceń przekazanej do realizacji, upewnij się, że 
paczka została podpisana i przekazana do realizacji : Lista paczek → w realizacji → status paczki to 
„aktywna”.

Przechodzimy do listy paczek → zakładka „w realizacji” i klikamy Anuluj
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Następnie wyświetli się lista przelewów tej paczki, klikamy przycisk „dalej”

Kolejnym krokiem jest podpisanie anulowania paczki przelewów przez osoby wyznaczone do tego w
schemacie akceptacji. Po podpisaniu klikamy przycisk „Anuluj realizację”
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Proces anulowania realizacji paczki zleceń nie jest jeszcze ukończony, przechodzimy kolejno do Listy 
paczek → zakładka „Wymagają akcji” i sprawdzamy status paczki zleceń.

1) Status „anulowanie – niepełny podpis”  → wszystkie osoby wyznaczone do podpisywania zleceń na
     schemacie akceptacji muszą podpisać zlecenie anulowania paczki
2) Status „anulowanie – podpisane” → zlecenie anulowania paczki przelewów można przekazać do
     realizacji.

W pełni podpisane anulowanie paczki zleceń przekazujemy do realizacji poprzez naciśniecie przycisku 
„Realizuj”.
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Wybieramy kolejno przycisk „Dalej”

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku „Realizuj”
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Sprawdzamy  status  paczki  zleceń,  wybieramy  kolejno:  Zlecenia  →  Lista  paczek  →  zakładka
„Zakończone” i sprawdzamy status paczki. Powinien być to status „Anulowana”
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3. Wycofywanie pojedynczych przelewów z paczki zleceń

a) Paczka o statusie „Aktywna”

UWAGA!  Scenariusz  przedstawia  wycofywanie  kilku  przelewów  w  paczce  zleceń,  która  została
podpisana i przekazana do realizacji, a paczka ma status „Aktywna”. 

Aby wycofać wybrany przelew przechodzimy do: Zlecenia → Lista Paczek → rozwijamy informacje o
interesującej nas paczce przelewów poprzez kliknięcie w nią → wybieramy listę przelewów.
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W  danej  paczce  klikamy  zakładkę  w  realizacji,  następnie  po  włączeniu  multiakcji  zaznaczamy
przelewy  które  chcemy  wycofać  i  tworzymy  z  nich  nową  paczkę  o  nazwie  np.:  „przelewy  do
anulowania”
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klikamy przycisk „utwórz”

Z nowo utworzoną paczką zleceń postępuje zgodnie z punktem  2.  Wycofywanie paczek zleceń tej
instrukcji
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b) Paczka o statusie „Przekazana do realizacji”
UWAGA! Scenariusz przedstawia wycofywanie przelewów, które nie zostały zrealizowane w paczce
zleceń,  która  ma  status  „Przekazana  do  realizacji”.  Status  takiej  paczki  ma  związek  z  tym,  że
niektóre  zlecenia  z  tej  paczki  zostały  już  zrealizowane  przez  system  bankowości  internetowej,  a
niektóre oczekują na datę realizacji.
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Aby wycofać pojedynczy przelew z paczki zleceń przechodzimy kolejno do: Zlecenia → Lista paczek
→ wybieramy interesującą  nas  paczkę przelewów  (paczka o statusie  „W realizacji”),  rozwijamy
informacje o niej i w liście akcji wybieramy „Listę Przelewów”

W  zakładce  „w  realizacji”  włączamy  multiakcje  i  zaznaczamy  przelew/przelewy,  które  chcemy
wycofać z realizacji. Wybieramy kolejno akcje → utwórz paczkę
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Nazywamy paczkę i naciskamy „Dalej”

W następnym kroku klikamy przycisk „Utwórz”
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Po wykonaniu tych czynności powinna nam się utworzyć nowa paczka o statusie „Aktywna”

Teraz możemy przystąpić do anulowania przelewów w nowej paczce, aby tego dokonać postępujemy
zgodnie z punktem 2. Wycofywanie paczek zleceń tej instrukcji.
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