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LOGOWANIE
Krok 1

Wprowadź do przeglądarki adres
www.bgzbnpparibas.pl i wybierz logowanie
do systemu Pl@net.

Krok 2

Wpisz nazwę użytkownika (login) jaką
nadał Ci Bank i kliknij [Dalej].

Krok 3

Jeśli logujesz się po raz pierwszy wpisz
hasło startowe wysłane SMSem na wskazany
podczas otwierania konta numer telefonu
komórkowego. Następnie zmień hasło
do logowania, postępując zgodnie
z prezentowanymi komunikatami.

Uwaga – jeśli jest to kolejne logowanie
podaj wybrane znaki ze swojego hasła.
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PIERWSZY PRZELEW
Krok 1

Po kliknięciu w moduł [Płatności] wybierz
rodzaj przelewu, a następnie wskaż rachunek,
z którego chcesz wykonać przelew.

Krok 2

Uzupełnij dane odbiorcy, adres, tytuł oraz
kwotę przelewu i potem kliknij [Wyślij].

Krok 3

Na ekranie zawierającym informacje
dot. wykonywanego przelewu sprawdź
czy wszystkie dane są prawidłowe,
wpisz kod SMS i kliknij [Zatwierdź].
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ZLECENIA STAŁE
Krok 1

Wybierz z menu po lewej stronie [Płatności],
a następnie zakładkę [Zlecenia stałe].
Kliknij w pole [Nowe zlecenie stałe] i wskaż
rachunek, z którego chcesz wykonywać
przelew.

Krok 2

Wprowadź dane odbiorcy, numer rachunku,
adres, tytuł, datę pierwszej płatności
i częstotliwość realizacji zlecenia. Zlecenia
mogą być tworzone na czas nieokreślony
lub określony, w zależności, czy podasz datę
ostatniej płatności. Możesz zdefiniować
zlecenie stałe, gdzie kwota pierwszej i kwota
ostatniej płatności będą różne od kwoty
płatności pośrednich.

Krok 3

Na ekranie zawierającym informacje
niezbędne do wykonania przelewu sprawdź
dokładnie, czy wszystkie dane, szczególnie
numer rachunku odbiorcy przelewu,
są prawidłowo wpisane, wpisz kod SMS
i kliknij [Zatwierdź] w celu zatwierdzenia
szablonu zlecenia stałego.

Każdorazowe wykonanie przelewu z użyciem
szablonu zaufanego (do kwoty określonej limitem)
nie wymaga autoryzacji kodem SMS lub
podpisem elektronicznym.
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