
 
 

 

 

 
Przelew na telefon w PekaoBiznes24 

 

Bank Pekao S.A. umożliwia klientom biznesowym wykonywanie przelewu na telefon indywidualnego od-

biorcy płatności. W systemie PekaoBiznes24 firma może zlecić pojedynczy przelew do kwoty  

10 000 zł, a liczba przelewów w danym dniu jest dowolna. Rolę unikalnego identyfikatora odbiorcy pełni 

numer telefonu. 

 

Do kogo można wysłać przelew na telefon? 

Odbiorcą przelewu może być osoba fizyczna, która zarejestrowała numer telefonu komórkowego w bazie 

Polskiego Standardu Płatności (PSP) – w systemie BLIK i tym samym ma w swojej bankowości mobil-

nej/elektronicznej aktywowaną możliwość przyjmowania takich przelewów. W większości banków ta for-

ma płatności funkcjonuje pod nazwami: przelew na telefon lub BLIK-przelew na numer telefonu. 

Ponad 7 milionów odbiorców indywidualnych powiązało już swój numer telefonu z numerem rachunku 

bankowego w bazie PSP i liczba ta stale rośnie. 

 

Kiedy warto stosować przelew na telefon? 

W przypadku przedsiębiorstw przelew na telefon jest przydatną formą wysyłania płatności do osób fi-

zycznych: 

 klientów i kontrahentów indywidualnych firmy, zwłaszcza w przypadku rozliczeń jednorazo-

wych lub nieregularnych, czy też nowych odbiorców, gdy firma nie posiada jeszcze numerów ich 

rachunków bankowych, 

 pracowników firmy, gdy niezbędne jest szybkie zasilenie rachunku pracownika np. celem zapła-

cenia faktury, rachunku, dokonania zakupu firmowego czy wypłacenia zaliczki. 

Ta forma płatności sprawdzi się w wielu branżach, w których firma prowadzi rozliczenia z klientami deta-

licznymi. Może służyć m.in. do szybkiej wypłaty środków beneficjentom ubezpieczeń lub innych świad-

czeń, np. socjalnych, a także do przelewania środków w ramach zwrotów, reklamacji czy innego roszcze-

nia ze strony indywidualnego odbiorcy.  

 

Jak działa przelew na telefon? 

Wysłanie przelewu na telefon ogranicza zakres danych, które firma musi pozyskać od odbiorcy płatności. 

Wystarczy imię, nazwisko i numer telefonu. Nie trzeba stosować żadnych dodatkowych dokumentów, co 

upraszcza i przyśpiesza dokonanie płatności. 

Przelew na telefon 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. 

Średni czas realizacji (uznania rachunku odbiorcy) to kilka sekund od wysłania przelewu i wykonania 

księgowania na rachunku zleceniodawcy. W momencie próby realizacji płatności numer telefonu odbiorcy 

musi być powiązany z jego rachunkiem (aktywny w bazie PSP/BLIK). 
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Kiedy można składać dyspozycje w PekaoBiznes24? 

 Przelew do odbiorcy, 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/).  

 

Jak sprawdzić czy do danego odbiorcy można wysłać przelew na telefon? 

Przed dokonaniem płatności warto potwierdzić tę formę przelewu u potencjalnego odbiorcy, pytając czy 

ma aktywny przelew na telefon w swoim banku. 

Niezależnie od tego, w momencie zatwierdzania przelewu przez osobę, która przygotowała go w Pekao-

Biznes24, system sprawdza aktywność telefonu odbiorcy w bazie PSD/BLIK. Jeśli telefon jest nieaktywny 

system informuje o braku możliwości realizacji zlecenia (zapisania i wysłania płatności). PekaoBiznes24 

ma dostęp do bazy PSP/BLIK w trybie online, a aktywacja usługi w tej bazie działa niemalże natychmiast. 

 

Jak wykonać przelew na telefon? 

W PekaoBiznes24 znajduje się formatka dedykowana do realizacji przelewu na telefon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W „Plikach do pobrania” zamieszczona jest „Instrukcja obsługi dla Klienta – Przelew na telefon”, która 

zawiera szczegółowe informacje jak przygotować, wysłać i zweryfikować status przelewu na telefon oraz 

wykonać inne czynności z nim związane. 

 

 

Zachęcamy do kontaktu z Doradcą, który przedstawi szczegóły oferty wraz z warunkami cenowymi. 
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