Załącznik do Uchwały Nr 5/2020

BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE
Rok założenia 1899
___________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT
Godzin Granicznych
1. Godzina Graniczna – godzina złożenia zlecenia płatniczego gwarantująca realizację tego
zlecenia przez Bank zgodnie z poniższymi terminami.
2. Przelewy krajowe w PLN:
System Bankowości
Elektronicznej

Placówka Banku

Rodzaj przelewu

Przelew wewnętrzny
Na rachunki prowadzone w
w godzinach pracy placówki
do godziny 18.151)
Banku
Lokaty terminowe
w godzinach pracy placówki
do godziny 18.151)
Przelew międzybankowy wychodzący
I sesja do godziny 7.30,
ELIXIR1) 2)
II sesja do godziny 10.30,
III sesja do godziny 13.30.
Przelew przychodzący
I sesja do godziny 11.00,
ELIXIR
II sesja do godziny 15.00,
III sesja do godziny 17.00.
SORBNET
Do godziny 16.00
1) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają
rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinie 13.30, ale w godzinach pracy placówki, obciążają
rachunek w danym dniu, i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

3. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System
Bankowości
Elektronicznej

D

w godzinach pracy
placówki

w godzinach pracy
placówki

D+1

16.30

16.30

D+2

16.30

16.30

Przelew wewnętrzny
Na rachunek w Banku
Przelew wychodzący
Przekaz w trybie
standardowym1)
SEPA, przelew
regulowany,
polecenie wypłaty w
walucie EUR
Pozostałe polecenia
wypłaty
Przekaz w trybie
pilnym
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku

D

12.30

D

17.00

1) Przelew wychodzący zlecony po godzinie 13.30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąży rachunek
klienta i wykonany będzie w następnym dniu roboczym, z datą waluty ustaloną jak dla przelewu
złożonego w następnym dniu roboczym.

4. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku w dniu ich złożenia lub w
dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że Posiadacz rachunku
dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku rozliczeniowym.
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