
 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu 

Załącznik nr 2
do „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

                                                i świadczenia usług płatniczych klientów indywidualnych w BS Podegrodzie” z dnia 21.03.2017r

Godziny graniczne realizacji przelewów 

Przelewy krajowe w PLN

Lp. Rodzaj przelewu Placówka Banku 
System bankowości

internetowej 

1. Przelewy wychodzące:

1.1 przelew standardowy (ELIXIR)1) 13:00 13:30 

1.2 SORBNET2) 15:00 15:00 

1.3 przelew wewnętrzny na rachunek w Banku 
w godzinach pracy

placówki
w godzinach pracy

placówki

2. Przelewy przychodzące: 

2.1 przelew standardowy  (ELIXIR) 

I sesja do godziny 08:00 
II sesja do godziny 11:00 
III sesja do godziny 14:00 

2.2 SORBNET do godziny 15:00 

2.3 przelew wewnętrzny z rachunku w Banku W godzinach pracy 
placówki

w godzinach pracy
placówki

1. Przelewy zlecone po godzinie granicznej, w soboty oraz w dniu innym niż dzień roboczy zostaną zaksięgowane i obciążą rachunek w dniu złożenia
przelewu, a zrealizowane będą w najbliższym dniu roboczym. 

2. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze.

 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Lp. Rodzaj przelewu Data waluty
Placówka

Banku 

System
bankowości
internetowej 

1. Przelew wewnętrzny: 

1.1 na rachunek w Banku D W godzinach pracy placówki 

1.2 na rachunek w banku spółdzielczym D 14:00 

2. Przelew zewnętrzny (wychodzący):

2.1 Przekaz w trybie standardowym: 

2.1.1 - SEPA polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 15:30 

2.2.2 - pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:30 

Przekaz w trybie pilnym D 12:00 

3. Przelew przychodzący: 

3.1 na rachunek w Banku D 15:00 
gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji, cyfra oznacza ilość dni roboczych, tj. D oznacza, że zlecenie zostanie zrealizowane w dniu złożenia
zlecenia, D+1 oznacza, że zlecenie zostanie zrealizowane w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia, D+2 oznacza,  że zlecenie zostanie
zrealizowane w przeciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia zlecenia.

Przelewy zlecone w soboty oraz w dni robocze po godzinach granicznych, określonych w powyższych tabelach, obciążą rachunek w danym 
dniu, ale przelew będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. 
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