
Instrukcję użytkownika dla usługi wymiany walut w bankowości internetowej 

EBANKNET 

 

Funkcja Autodealing EBANKNET dostępna jest dla Klientów posiadających dostęp do 

bankowości internetowej EBANKNET w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach. 

 

Moduł Autodealing umożliwia sprzedaż i zakup walut.  

Dostęp do funkcjonalności uzyskujemy, wybierając z Menu głównego moduł Przelewy, a 

następnie z menu bocznego opcję Autodealing. 

 

W kroku 1. (Rys. 78) określamy kwotę transakcji (pole Kwota przelewu ) oraz walutę transakcji 

(lista rozwijalna Waluta przelewu). Zanim przejdziemy do następnego kroku, dzięki przyciskowi 

Kursy, możemy zobaczyć aktualne kursy walut (Rys. 79). 

 
Rys. 78. Autodealing — krok 1. 

 

 
Rys. 79. Autodealing — aktualne kursy walut 

 

Po wypełnieniu pól klikamy przycisk Kup walutę lub Sprzedaj walutę w zależności od tego, czy 

chcemy kupić czy sprzedać walutę. Następnie przechodzimy automatyczne do kroku 2. (Rys. 80). 

W tym kroku wybieramy rachunek, z którego wykonujemy przelew. Widoczne są jedynie te 

rachunki, które mają taką samą walutę jak waluta określona w kroku 1. Kliknięcie wybranego 

rachunku przenosi nas automatycznie do kroku 3.  



 
Rys. 80. Autodealing — krok 2. 

 

W kroku 3. (Rys. 81) wybieramy rachunek, na który wykonany będzie przelew. Kliknięcie 

wybranego rachunku powoduje automatyczne przejście do kroku 4. 

Rys. 81. Autodealing — krok 3. 

 

Krok 4. (Rys. 82) zawiera dane do przelewu. W polu Sprzedaż lub Kupno wyświetlana jest kwota, 

którą chcemy odpowiednio sprzedać lub kupić. W polu Wartość w PLN wyświetlana jest kwota 

kupna lub sprzedaży przeliczona na PLN po kursie wyświetlanym w polu Kurs. Kliknięcie 

przycisku Dalej powoduje przejście do formularza autoryzacji przelewu (Rys. 83). 

 
Rys. 82. Autodealing — krok 4. 

 

W przypadku zauważenia błędow w trakcie weryfikacji powracamy do poprzedniej strony 

formularza, klikając przycisk Wstecz. Przycisk Anuluj przenosi nas do kroku 1. tworzenia nowego 

przelewu, anulując jednocześnie proces wykonywania obecnego przelewu. 



Rys. 83. Autodealing — autoryzacja 

 

Jeśli wprowadzone dane są poprawne, wpisujemy żądane hasło i klikamy przycisk Zatwierdź. 

Jeśli hasło zostało wprowadzone poprawnie, otrzymujemy komunikat potwierdzający przyjęcie 

przelewu do realizacji (Rys. 84). 

 

Rys. 84. Potwierdzenie wykonania operacji autodealing 


