
Sparkasse 
Duisburg 

D
U

 2
6

0
 9

7
2

 (
1

2
/2

0
2

1
) 

P
o

ln
is

ch
 

 

 

Wskazówki przy wypełnianiu przelewów SEPA 

Państwa przelew zostanie przetworzony elektronicznie. Aby przelew został zrealizowany szybko i bezpiecznie, 

prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek. W przypadku pytań związanych z numerem IBAN lub 

kodem BIC, prosimy o kontakt. Chętnie wyjaśnimy wątpliwości.  

Wypełnianie ręczne 

- Proszę używać wielkich, DRUKOWANYCH liter. 

- Do każdego pola należy wpisać tylko jedną literę, cyfrę lub znak specjalny. 
Jeśli dostępna liczba pól nie będzie wystarczająca (maks. 27 pól na wiersz), prosimy o sensowne skrócenie danych 

dotyczących przelewu. 

- Prosimy wypełniać druk długopisem z czarnym tuszem, mocno dociskając końcówkę do papieru. 

- Wszystkie dane należy wpisywać w wolne wiersze, zaczynając od lewej strony (z wyrównaniem do 

lewej). 

Wypełnianie maszynowe 

- Proszę zwrócić uwagę na to, czy wiersze polecenia przelewu nie wykraczają poza dostępne pola. 

- Kratkowane pola nie mają znaczenia przy wypełnianiu maszynowym. 

- Mogą Państwo używać małych i wielkich liter. 

Uwagi ogólne 

- Proszę zwrócić uwagę na to, aby podpisy lub pieczątki firmowe nie nachodziły na barwną część 

środkową formularza (strefa odczytu), co może spowodować zakłócenia w przetwarzaniu 

automatycznym. 

- Państwa przelew zostanie zrealizowany elektronicznie. Do tego potrzebujemy tylko podpisany 

oryginał potwierdzenia; kopia jest przeznaczona dla Państwa. 

 Nazwisko, imię lub firma odbiorcy 
przelewu 

 IBAN (międzynarodowy numer konta 
odbiorcy przelewu) 

 BIC (międzynarodowy kod banku 
odbiorcy przelewu) 

 Kwota – proszę wpisywać, zaczynając od 
lewej strony. Przecinek lub kropkę należy 
wpisać do osobnego pola. 

 Tytuł przelewu/dane referencyjne – tu 
proszę koniecznie wpisać numer faktury lub 
numer klienta, jeśli jest on podany na 
fakturze. Jeśli dane posiadacza rachunku 
bankowego i osoby zlecającej zapłatę się 
różnią, można tu wpisać nazwisko i adres 
osoby zlecającej zapłatę. 

 Państwa nazwisko i imię 

 Państwa nr IBAN 

 Data i podpis  

 Państwa podpis(y) 
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