Bank Spółdzielczy
w Bieczu
Godziny graniczne realizacji przelewów
TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN
Rodzaj przelewu

placówka Banku

system bankowości elektronicznej

w godzinach pracy
placówki

24 h1 5

ELIXIR

13:30 2

24 h 3

SORBNET 4

14:30

------

Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami w Banku
Przelew międzybankowy wychodzący

Przelew przychodzący:
I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00

ELIXIR
SORBNET

do godziny 16:00

1. Dyspozycje przelewu w systemie bankowości elektronicznej można wykonywać przez całą dobę, a obciążenie/uznanie
rachunku następuje w czasie rzeczywistym, jednakże dyspozycje przelewu zlecone po godzinie 18:00 zostaną uwidocznione
w wyciągu z datą najbliższego dnia roboczego.
2. Dyspozycja przelewu zlecona w dni robocze po godzinie granicznej, ale przed godziną 18:00, obciąży rachunek w dniu
złożenia dyspozycji, natomiast przelew będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.
3. Przelewy zlecone w systemie bankowości elektronicznej można wykonywać przez całą dobę, jednakże:
− dyspozycja przelewu złożona do godziny 13:30 w dni robocze zostanie zrealizowana w tym samym dniu;
− dyspozycja przelewu złożona w dni robocze po godzinie 13:30 do godziny 18:00, obciąży rachunek w dniu złożenia
dyspozycji, natomiast przekazanie na rachunek odbiorcy nastąpi w najbliższym dniu roboczym;
− dyspozycja przelewu złożona po godzinie 18:00 zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.
4. Dyspozycje przelewu są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
5. Przerwy w realizowaniu przelewów wewnętrznych:
− w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 20:00,
− ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w godzinach od 18:00 do 22:00;
TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
data
waluty

Rodzaj przelewu
Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami w Banku

placówka
Banku

system bankowości
elektronicznej 1

D

18.00

18.00

SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

16:00

16:00

pozostałe polecenia wypłaty

D+2

16:00

16:00

D

12:00

12:00

Przelew międzybankowy wychodzący:

2

Przekaz w trybie pilnym
Przelew międzybankowy przychodzący:
Na rachunek w Banku

D

16:00

1. Przelewy zlecone w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 20:00 oraz ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca w godzinach od 18:00 do 22:00 nie zostaną zrealizowane (zostaną odrzucone przez system
bankowości elektronicznej).
2. Przelew wychodzący zlecony po godzinie 16:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek klienta w następnym
dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

