WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

08.01.2020 r.

KOMUNIKAT NR 3)2020
WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
„GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW”*

Tabela 1

PRZELEWY KRAJOWE W PLN
Rodzaj Przelewu

System bankowości
elektronicznej

Placówka Banku
PRZELEW WEWNĘTRZNY

Przelew wewnętrzny z rachunku / na
rachunek prowadzony w Warmińskim
Banku Spółdzielczym1

w godzinach pracy placówki

17:00

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR 1
SORBNET2
Express-Elixir (natychmiastowy)3,4

w godzinach pracy placówki
14:00
w godzinach pracy placówki

17:00
14:00
17:00

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY PRZYCHODZĄCY
ELIXIR

I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
Do godziny 16:00
17:00

SORBNET
Express-Elixir (natychmiastowy)3

Tabela 2

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ
Rodzaj Przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości
elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY
Przelew wewnętrzny z rachunku / na
rachunek prowadzony w Warmińskim
Banku Spółdzielczym

D

w godzinach pracy
placówki

15:00 6

PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
Polecenie przelewu SEPA
Polecenie przelewu w walucie
obcej/Polecenie wypłaty
Przekazy w trybie pilnym

D+1

15:005,6

D+2

15:00 5,6

D

12:00 5,6

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek prowadzony w Warmińskim
Banku Spółdzielczym

D

do godziny 17:30

Przelewy zlecone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej. Dyspozycja składana w systemie bankowości
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia
płatniczego.
3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który
przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia
płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia
mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.
Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
4 Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 tys. zł.
5 Przelewy zlecone po godzinie granicznej w placówce Banku skutkują założeniem czasowej blokady środków pieniężnych w danym dniu na
rachunku Klienta, natomiast obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
6 Przelewy zlecone po godzinie granicznej w bankowości elektronicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane
będą w najbliższym dniu roboczym.
D-oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji
*uchyla się komunikat Nr 1)2019 z dnia 04.01.2019 r.
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