
 
 

 

 

 
PRZELEW NA TELEFON 

Instrukcja obsługi dla Klienta 
 

 

 

Informacje ogólne 

 

Przelew na telefon to polecenie przelewu, dla którego unikatowym identyfikatorem jest numer telefonu 

komórkowego odbiorcy przelewu. Jest realizowany jako przelew natychmiastowy: 

 ExpressElixir – w przypadku klientów posiadających powiązany rachunek w innym banku, 

 wewnętrzny – w przypadku klientów posiadających powiązany rachunek w Banku Pekao S.A. 

 

Odbiorca przelewu na telefon – to osoba fizyczna, która zarejestrowała numer telefonu komórkowego 

w bazie Polskiego Standardu Płatności (PSP) – w systemie BLIK i tym samym ma aktywowaną możli-

wość przyjmowania przelewów na telefon. 

 

Podstawowe zasady realizacji przelewu na telefon w PekaoBiznes24: 

1. Przelew na telefon może być wysłany z systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.  

2. Składając zlecenie płatnicze w postaci przelewu na numer telefonu należy podać dane odbiorcy: 

 unikatowy identyfikator, którym jest numer telefonu komórkowego odbiorcy przelewu na telefon, 

 nazwę odbiorcy (opcjonalnie adres), 

 tytuł płatności, 

 opcjonalnie dla takiej transakcji można przypisać sygnaturę, powiadomienie na e-mail czy telefon. 

Bank realizuje przelew na telefon w oparciu o numer rachunku powiązany z numerem telefonu w bazie 

zarządzanej przez Polski Standard Płatności (PSP). 

3. Bank odmawia przyjęcia zlecenia płatniczego w postaci przelewu na telefon, jeżeli w bazie PSP 

w momencie próby realizacji płatności wskazany numer telefonu nie jest aktywny, tzn. nie ma powią-

zania z rachunkiem. 

 

Czas realizacji – przelew jest realizowany jako przelew natychmiastowy. Średni czas realizacji (uznania 

rachunku odbiorcy) to kilka sekund od wysłania przelewu i wykonania księgowania na rachunku zlecenio-

dawcy. 
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Terminy, w jakich można składać dyspozycje w PekaoBiznes24: 

 Przelew do obiorcy, którego rachunek prowadzony jest w Banku Pekao S.A. – zlecenia są 

przyjmowane i realizowane w trybie 24/7 z wyłączeniem przerwy technicznej między 3:00 a 3:30 

rano każdego dnia. 

 Przelew do odbiorcy, którego rachunek prowadzony jest w innym banku – zlecenia są przyj-

mowane do realizacji w trybie 24/7 z wyłączeniem przerwy technicznej między 3:00 a 3:30 rano 

każdego dnia. Możliwość realizacji zlecenia zależy od dostępności banku odbiorcy w danej chwili w 

systemie ExpressElixir (zestawienie jest dostępne pod adresem https://www.expresselixir.pl/tabela-

dostepnosci/). Zlecenia wysłane w czasie niedostępności odbiorcy są odrzucane i taka informacja 

jest prezentowana przy odrzuconym zleceniu w Historii zleceń. 

 

 

Dedykowana formatka przelewu na telefon  

w PekaoBiznes24 

 

Po zalogowaniu do systemu PekaoBiznes24, w celu przygotowania przelewu na telefon należy wybrać: 

 Operacje bankowe – z górnego menu, 

 Nowy przelew – z lewego menu, 

 Przelew na telefon – z listy rozwijanej. 

https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
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Przygotowanie i wysłanie przelewu na telefon 

 

Formatkę przelewu należy uzupełnić w następujący sposób: 

 wybrać rachunek obciążany, chyba że domyślnie wybrany rachunek to ten, z którego chcemy 

zrobić przelew na telefon, 

 wpisać numer telefonu odbiorcy – w formacie 9-cyfrowym, 

 wpisać nazwę odbiory i (opcjonalnie) adres, 

 wpisać kwotę przelewu – w ramach limitu min/max oraz limitu wynikającego ze schematów  

akceptacji, 

 pole „Tytuł zlecenia” przyjmuje domyślną treść „/TEL/XXXXXXXXX. Przelew na telefon.”, którą 

można dowolnie modyfikować, 

 opcjonalnie można wypełnić sygnaturę zlecenia, która będzie prezentowana w historii operacji 

oraz na wyciągu bankowym. 

 

 

Po uzupełnieniu formatki dostępne są kolejne akcje: 

 Zatwierdź – w przypadku chęci zapisania lub wysłania zlecenia, 

 Zapisz jako roboczy – w przypadku chęci zapisania zlecenia do późniejszej edycji, 

 Wyczyść – w celu skasowania uzupełnionych danych zlecenia. 

 

UWAGA! W przypadku braku powiązania numeru z rachunkiem w bazie PSP na tym etapie system 

zaprezentuje informację o braku możliwości realizacji zlecenia. Nie będzie możliwości zapisania 

i wysłania płatności, ponieważ te dwie czynności działają tylko przy wybraniu akcji Zatwierdź. 
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Po wybraniu akcji Zatwierdź, ekran przejściowy umożliwia weryfikację danych wpisanych w zleceniu oraz 

wykonanie kolejnych czynności: 

 Podpisanie zlecenia – z możliwością wysłania lub późniejszej modyfikacji z poziomu przeglądu 

zleceń, 

 Podpisanie i wysłanie zlecenia – powoduje natychmiastowe skierowanie zlecenia do realizacji, 

 Zapisanie zlecenia – umożliwia późniejszy podgląd zlecenia w przeglądzie zleceń. 

 

Po wybraniu jednej z opcji, akcja jest wykonywana i następuje powrót do formatki nowego przelewu na 

telefon z widocznym odpowiednim komunikatem w prawym górnym rogu formatki (z aktywnym odnośni-

kiem w treści komunikatu). 
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Weryfikacja statusu płatności i inne czynności 

 

Weryfikacja statusu płatności w zależności od stanu jest przetwarzania następuje w zakładkach: 

 Przegląd zleceń – w przypadku zleceń zapisanych, wprowadzonych oraz wersji roboczych, jak 

również odrzuconych w dniu realizacji, 

 Historia zleceń – w przypadku zleceń zrealizowanych oraz odrzuconych, 

 Historia operacji oraz wyciąg bankowy – weryfikacja księgowań płatności. 

 

PRZEGLĄD ZLECEŃ 

W zakładce Przegląd zleceń prezentowany jest status i szczegóły zleceń zapisanych, wprowadzonych 

oraz wersji roboczych, jak również odrzuconych w dniu realizacji.  

Z tego poziomu można m.in.: 

 wysłać do realizacji podpisane wcześniej zlecenie (jedno lub więcej) ze statusem zaakceptowane, 

 podpisać jedno lub więcej zapisanych zleceń lub wycofać podpis, 

 edytować zlecenie, 

 usunąć wcześniej zapisane zlecenie. 
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HISTORIA ZLECEŃ 

 

W zakładce Historia zleceń prezentowane są statusy zleceń zrealizowanych oraz odrzuconych (z opcjo-

nalną prezentacją powodu odrzucenia, jeżeli taki jest dostępny). 
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HISTORIA OPERACJI 

 

W zakładce Historia Operacji prezentowane są operacje zaksięgowane na rachunku bankowym. Z tego 

miejsca można wygenerować np. potwierdzenie realizacji operacji w formacie PDF. 

Ważne! W danych odbiorcy przelewu na telefon jest prezentowany faktyczny (pozyskany i przypisany 

w PSP do numeru telefonu) rachunek bankowy, na który został zrealizowany przelew na telefon. Jeżeli 

numer telefonu ma być widoczny na wyciągu bankowym, w historii operacji lub potwierdzeniu PDF, to 

musi być wpisany w polu tytułem np. w formie domyślnej podpowiadanej przez system: 

„/TEL/XXXXXXXXX. Przelew na telefon”. 

Pozycja „Opis kodu operacji” ułatwia np. sortowanie przelewów. Przelew na telefon wysłany: 

 na rachunek Banku Pekao S.A. – jest prezentowany z opisem: Przelew na numer telefonu, 

 na rachunek w innym banku – jest prezentowany jako przelew natychmiastowy z opisem: Przelew 

EXP.Elixir 

 

 

 

 

Kontakt 
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBiznes24  

pekaobiznes24@pekao.com.pl 

mailto:pekaobiznes24@pekao.com.pl

