Przelewy zagraniczne – informator
Informacje ogólne
Niniejszy dokument ma na celu pomóc naszym klientom w dokonywaniu przelewów na rachunki
inwestycyjne brokerów zagranicznych i przybliżyć zasady jakimi kierują się realizacje przelewów
międzynarodowych.
Niniejszy dokument ma charakter jedynie podglądowy. Przedstawia stan na dzień 27.10.2011. Należy
mieć na uwadze, że po tym dniu informacje tu zawarte mogą nie być już aktualne i w późniejszym
czasie wskazane jest upewnienie się w danym banku czy są one zgodne z zaprezentowanymi przed
złożeniem dyspozycji przelewu.

Rodzaje przelewów
W polskiej bankowości powszechnie dostępne są dwa rodzaje przelewów zagraniczne:



SWIFT – klasyczny przelew zagraniczny;
SEPA – przelew realizowany tylko w walucie EURO między stronami transakcji, które mają
konto bankowe na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.
Warunkiem jest akceptowanie przez daną instytucję finansową tego typu przelewu. Jego
wielką zaletą są niskie koszty transakcyjne, które zaczynać się mogą od 5 zł niezależnie od
przelewanej kwoty.

Sposób realizacji przelewów
Przeważnie przelewy zagraniczne realizowane są na drugi dzień roboczy od momentu ich zlecenia.
Jednak niektóre banki oferują opcje dodatkowe typu realizacja ekspresowa (wykonanie
natychmiastowe) , co jest dodatkowo płatne. Polityka przewalutowania, realizacji oraz kosztów tych
transakcji mogą różnić się między bankami.
Przed zleceniem dyspozycji przelewu zagranicznego koniecznie zapoznaj się ze sposobem realizacji
przelewu, przewalutowań oraz kosztami jakie się z tym wiążą!

Czas realizacji przelewów
Przelewy SWIFT wykonywane są przez bank tego samego bądź dopiero następnego dnia roboczego.
Środki przeważnie docierają do odbiorcy w ciągu nie więcej niż 3-5 dni roboczych. Po tym okresie
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możemy spodziewać się zaksięgowania pieniędzy na naszym rachunku bankowym bądź koncie
brokera.
Czas realizacji transakcji typu SEPA jest podobny do przelewu SWIFT jednak w takiej transakcji
przeważnie nie biorą udziału banki pośredniczące więc koszt takiego przelewu jest z góry znany.

Uwaga!
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zakładanie głównego rachunku inwestycyjnego w
walucie EURO z dwóch powodów:




Euro jest walutą bardziej stabilną względem polskiej złotówki (istotne dla osób wydających
swoje środki w Polsce) więc w razie wahań pary EUR/PLN na naszą niekorzyść ryzyko kursowe
jest mniejsze niż w przypadku innych walut obcych;
Dzięki temu będziemy mogli korzystać z przelewów SEPA (niskie koszty transakcyjne w
większości banków - proszę pierw zapoznać się z cennikiem danego banku). W przypadku
posiadania innej waluty na rachunku w FxPro, trzeba liczyć się z podwójnym
przewalutowaniem.

By wycofać środki z konta w FxPro za pomocą przelewu SEPA, należy w instrukcjach dodatkowych
transakcji wypłaty wyrazić chęć użycia tego typu przelewu np.: „Please use SEPA transfer”. Ważne by
numer konta podać w postaci IBAN, czyli w przypadku rachunków w polskich bankach z
przedrostkiem „PL” przed numerem konta bankowego.
Taka transakcja wypłaty jest w pełni darmowa!

Banki pośredniczące
Wykonując przelew zagraniczny do banku z którym nasz bank współpracuje środki przekazywane są
bezpośrednio, w innym wypadku wymagany jest udział pośrednika – banku pośredniczącego
(correspodent bank). Kiedy taka sytuacja ma miejsce, musimy być świadomi, że czas realizacji
przelewu może ulec wydłużeniu, a koszty transakcyjne mogą wzrosnąć (będą one wynikać z cennika
banku pośredniczącego i polityki realizacji przelewów zagranicznych).

Konta złotówkowe i przewalutowanie
Dokonując przelewu zagranicznego w walucie obcej z konta złotówkowego w polskim banku musimy
liczyć się z przewalutowaniem naszych środków. To przewalutowanie następuje zawsze po kursie
ustalonym przez nasz bank. Tabela z aktualnymi kursami powinna być dostępna na stronie banku.
Identycznie jest w przypadku otrzymania przelewu w zagranicznej walucie – środki zostaną
automatycznie przeliczone po kursie banku w momencie otrzymania ich przez nasz bank.

Uwaga!
Jeśli dokonujesz wpłaty w walucie euro na rachunek u brokera, którego walutą depozytową jest dolar
amerykański nastąpi podwójne przewalutowanie po niekorzystnym kursie! To oznacza, że środki
zostaną przeliczone ze złotówek na euro, a dopiero wtedy z euro na dolary.
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Konta walutowe
Polskie banki coraz częściej oferują konta w walucie obcej – najpopularniejszymi walutami są euro,
dolar amerykański, rzadziej dostępne są rachunki w franku szwajcarskim i funcie brytyjskim.
Jedną z zalet takiego konta jest fakt, iż możemy fizycznie wpłacić środki np. w euro w placówce
unikając przewalutowania na złotówki, a dopiero potem na walutę obcą. Dodatkowo, jeśli posiadamy
dużą ilość środków w polskiej walucie możemy negocjować kurs w banku bądź udać się do kantoru,
gdzie przy większych sumach mamy możliwość uzyskać korzystniejsze przewalutowanie niż w innych
instytucjach finansowych, a dopiero potem zasilić swój walutowy rachunek.
Kolejnym zasadniczym plusem jest to, iż wypłacając środki od FxPro np. euro, na nasze konto
walutowe, które jest w tej samej walucie, nie zostaną one automatycznie przeliczone na złotówki po
kursie banku. Na rachunku będzie widnieć kwota wypłacona od brokera (pomniejszona o koszty
transakcyjne) i sami możemy zdecydować w którym momencie je przewalutujemy bądź wycofamy je
w placówce banku i udamy się z walutą obcą np. do kantoru.
Koszty transakcji na tych rachunkach wynikają z cennika danego banku.

Wpłata środków na konto w FxPro
Środki przelewem bankowym można wpłacać na rachunek FxPro w poszczególnych bankach
oferowanych przez brokera:




Barclays Bank PLC
HSBC
Hellenic Bank

Oddziały tych banków mieszczą się w Grecji bądź na Cyprze (w zależności od banku). By otrzymać
szczegółowe dane odnośnie tych banków i kont bankowych należy zalogować się do Panelu Klienta
on-line i wypełnić formularz wpłaty. Instrukcje jak poprawnie tego dokonać znajdziesz informacje w
naszym Tutorialu Direct.FxPro, czyli szczegółowym przewodniku po Panelu Klienta. Jest on dostępny
na stronie www.ForexClub.pl w dziale Download.

Wypłata środków z konta w FxPro
Wszystkie depozyty klientów FxPro trzymane są w Hellenic Bank.

Uwaga!
FxPro nie pobiera żadnych opłat z tytułu wpłat i wypłat środków! Wszystkie koszty transakcyjne
uzależnione są tylko i wyłącznie od pośredników (banków i banków pośredniczących) i wynikają z ich
cenników opłat oraz polityki realizacji przelewów zagranicznych.

Tabela najpopularniejszych banków
Tabela z 12 najpopularniejszymi bankami prezentuje krótką specyfikę ich ofert, czyli:
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czy oferują konta walutowe (waluta EUR i USD),
czy akceptują przelewy SEPA
czy współpracują z bankami oferowanymi przez FxPro
czy przyjmują przelewy bezpośrednio od Hellenic Bank

Polski bank

Konto walutowe

Przelewy SEPA

Bezpośredni przelew

BPH

TAK

TAK

Bank Millennium
BOŚ
BZ WBK
Deutsche Bank
EuroBank
ING Bank
Inteligo
mBank
Pekao SA
PKO BP
Polbank

TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Barclays Bank, HSBC,
Hellenic Bank
Brak
Brak
Brak
b/d
b/d
b/d
Brak
Brak
b/d
b/d
Brak

Bezpośredni przelew
z Hellenic Bank
Group
TAK
NIE
NIE
NIE
b/d
b/d
b/d
NIE
NIE
b/d
b/d
NIE

*Tabela ma charakter informacyjny. Serwis ForexClub.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w
regulaminach usług prezentowanych banków.

Jeśli nie znalazłeś w tabeli swojego banku lub interesujących Cię danych skontaktuj się z infolinią bądź
odwiedź najbliższy oddział by uzyskać szczegółowe informacje na temat przelewów zagranicznych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości odnośnie informacji zawartych w niniejszym poradniku
zapraszamy do kontaktu.
Zespół Forex Club
www.ForexClub.pl
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