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USŁUGI PŁATNICZE
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ 
Z AKCENTY?

KORZYŚCI, JAKIE MOGĄ PAŃSTWO OSIĄGNĄĆ 
W AKCENCIE:

  Darmowe przelewy przychodzące w głównych walutach 
AKCENTY (CZK, EUR, PLN) przy dotrzymaniu instrukcji 
płatniczych

  Darmowe przelewy CZK, EUR, USD w ramach banków* 
obsługiwanych przez AKCENTE

  Darmowe przelewy wychodzące EUR na Słowację, PLN do 
Polski i CZK do Republiki Czeskiej

  Bezpłatne lub niskie ceny za pozostałe przelewy przychodzą-
ce i wychodzące

  Bezkonkurencyjna szybkość wykonywania przelewów do Pol-
ski i na Słowację*

PRZELEWY REALIZOWANE W AKCENCIE:

 Przelewy zagraniczne
 Przelewy SEPA
 Przelewy krajowe

ZA POŚREDNICTWEM AKCENTY MOGĄ 
PAŃSTWO PŁACIĆ LUB ODBIERAĆ PŁATNOŚCI 
W PONIŻSZYCH WALUTACH:

Poza złotowką (PLN) obsługujemy 15 najczęściej używanych wa-
lut (EUR, USD, CZK, HUF, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, DKK, 
SEK, NOK, RON, TRY, BGN) a także chińskie juany (CNY). 

MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ PŁATNOŚCI 
ZAGRANICZNE ZA POŚREDNICTWEM AKCENTY 
NA DWA SPOSOBY:

 Poleceniem połączonym z przewalutowaniem
  Poleceniem przelewu z wewnętrznego rachunku 

płatniczego

1  POLECENIE Z PRZEWALUTOWANIEM

Za pomocą jednego polecenia zostanie wykonane przewalu-
towanie i przelew za granicę lub przelew na Państwa rachunek 
bankowy. Polecenie mogą Państwo wykonać telefonicznie lub za 

AKCENTA oferuje swoim klientom usługi 
płatności krajowych, jak i zagranicznych. 
Ich główną zaletą jest przede wszystkim 
oszczędność, szybkość i niezawodność.

Przelewy za pośrednictwem AKCENTY 
są efektywną alternatywą dla przelewów 
dokonywanych za pośrednictwem banków. 
Ponad 20 lat doświadczenia i więcej niż 
51 000 klientów sprawia, że AKCENTA jest 
największą niebankową firmą wymiany walut 
w Europie Środkowej.



pomocą aplikacji OLB. Jeśli polecenie będzie realizowane tele-
fonicznie, uzgodnią Państwo to z konsultantem kurs wybranej 
pary walutowej.

Następnie należy określić parametry transakcji:

 z jakiego banku zostaną przesłane środki finansowe,

 gdzie (na jaki rachunek) środki mają być wysłane,

  jaki jest symbol zmienny,

  jaka jest waluta rozliczana, czyli jak szybko transakcja ma być 
zrealizowana (np. następnego dnia, w tym samym dniu),

  rodzaj instrukcji (sposób opłacenia), z jakim ma być przelew 
wykonany.

Jeśli transakcji będzie zlecona przez OLB, wszystkie parametry 
transakcji klient wybiera sam.

2   POLECENIE Z WEWNĘTRZNEGO RACHUNKU 
PŁATNICZEGO

Wewnętrzne rachunki płatnicze (WRP) są skutecznym narzę-
dziem do realizacji międzynarodowych przelewów wychodzą-
cych i przychodzących oraz przewalutowań. Przeznaczone są 
szczególnie dla tych klientów, którzy otrzymują przelewy od 
swoich partnerów handlowych w walutach obcych, które moż-
na potem w miarę potrzeb zmieniać na walutę narodową lub 
inną, a także przesłać na konto swoje lub swojego partnera. 

DO CZEGO SŁUŻY WRP:

 do realizacji przelewów zagranicznych

 do odbierania przelewów zagranicznych

 do przewalutowań

GŁÓWNE ZALETY UŻYWANIA WRP:

  WRP może być otwarty aż w 15 najczęściej używanych 
walutach.

 DARMOWE otwarcie i prowadzenie rachunku.

  Prostota i niezawodność – przelew dokonywany jest przy 
zachowaniu wszystkich zasad przelewu pieniędzy, ta-
kich samych jak przy użyciu konta bankowego. Znaczne 
oszczędności przy obustronnych przelewach zagranicz-
nych – niskie lub zerowe opłaty przy przelewach wycho-
dzących i przychodzących.

  Szybkość – przelew może być zrealizowany już w kilka 
minut.

  WRP można zarządzać za pomocą aplikacji On-line Bro-
ker (OLB). Mogą Państwo z każdego miejsca i w łatwy 
sposób poleceń przelewów przez Internet, mając przy 
tym ciągły podgląd do transakcji oraz sald kont.

  Zachowany jest maksymalny poziom bezpieczeństwa 
wszystkie transakcji!

JAK PRZEPROWADZIĆ PRZELEW PRZEZ WRP:

  Polecenie przelewu zagranicznej można złożyć za pośred-
nictwem platformy internetowej OnLine Broker (OLB), 
telefonicznie albo przez e-mail.

  Do polecenie przelewu proszę wprowadzić wszystkie 
dane jak przy przelewie bankowym.

  Dane bankowe swoich partnerów biznesowych należy 
wprowadzić tylko raz, potem należy wybrać odbiorcę z listy.

  Po prowadzeniu przelewu środki zostaną przelane z Pań-
stwa WRP na Państwa rachunek bankowy lub rachunek 
Państwa partnera.

  Przy przelewie z WRP przelew zostanie oznaczony u od-
biorcy jako przelew przychodzący od AKCENTY, ale bę-
dzie zawierać Państwa pełne dane identyfikacyjne, aby 
można go było łatwo rozpoznać i zakwalifikować.

Ponad 20 lat AKCENTA pomaga swoim klientom podnieść 
efektywność przelewów w relacjach krajowych i zagranicznych.
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JAK  ODBIERAĆ PRZELEWY PRZEZ WRP:

Przelew przychodzący jest kierowany tak, aby był zrealizo-
wany jak najtaniej dla Państwa partnera i  jednocześnie jak 
najszybciej dla Państwa. Dlatego niezbędne jest postępowa-
nie według poniższych zasad:

  Najpierw należy wypełnić prosty formularz przygoto-
wania rachunku, który można znaleźć na stronie inter-
netowej AKCENTY. Wypełniony kwestionariusz należy 
wysłać na nasz adres e-mailowy.

  Formularz należy wypełnić dla każdego partnera bizne-
sowego tylko raz, kolejny przelew przychodzący zosta-
nie przypisany automatycznie.

  Państwa partner handlowy wysyła przelew na konto 
 AKCENTY.

  AKCENTA przypisze otrzymany przelew na  Państwa 
WRP, a następnie otrzymają Państwo wiadomość SMS 
i awizo e-mailem z pełną informacją o przyjętym prze-
lewie.

  Na WRP zobaczą Państwo, kto był nadawcą przelewu. 
Można od razu w pełni dysponować przypisanymi środ-
kami.

  Saldo konta można stale śledzić za pomocą aplikacji in-
ternetowej OLB, gdzie mogą Państwo także wprowadzić 
wszystkie polecenia przelewów.

*AKCENTA posiada otwarte rachunki w poniższych krajach i  bankach. 
Przelewy pieniężne w ramach tych banków są realizowane zadarmo lub za 
niewielkimi opłatami, można je zrealizować w ciągu kilku minut.

Cała lista aktualnych rachunków bankowych AKCENTY znajduje się na 
https://www.akcenta.pl/konta-klienta.html


