
1 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 33/03/2018 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej                                      
z dnia 10 sierpnia 2018 roku. 
 

 
 
 

 

Zasady realizacji przelewów ekspresowych BlueCash  
w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej  

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 

1) autoryzacja – wyrażenie przez Płatnika, zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 
2) Bank – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38,96-230 

Biała Rawska, e-mail: bank@bsbr.pl, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd 
Rejonowy w Łodzi dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000072736, NIP 835-100-86-69, REGON 
000503089; 

3) Blue Media S.A. - Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6 wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-1351-185, 
Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN(w całości wpłaconym); 

4) Odbiorca - podmiot do którego kierowany jest przelew ekspresowy BlueCash od Płatnika; 
5) Płatnik - podmiot zlecający  dokonanie przelewu ekspresowego BlueCash; 
6) przelew ekspresowy BlueCash - zlecenie płatnicze w postaci przelewu wychodzącego 

zewnętrznego w ramach której środki pieniężne są przekazywane na rachunek Odbiorcy za 
pośrednictwem systemu BlueCash; 

7) system BlueCash – System Płatności BlueCash – stworzona i prowadzona przez Blue Media S.A. 
platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie 
rzeczywistym, objętym Ustawą z dnia 24.08.2001 roku o ostateczności rozrachunku w systemach 
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 
systemami, na prowadzenie którego BlueMedia S.A. otrzymała zgodę Prezesa NBP z dnia 
25.11.2011 roku;   

8) strona internetowa Banku- www.bsbr.pl; 
9) rachunek rozliczeniowy – rachunek bieżący i pomocniczy o którym mowa w „Regulaminie 

otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej rachunków w złotych i w 
walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek 
organizacyjnych” lub „Regulaminie  prowadzenia pakietów produktów i usług bankowych dla klientów 
instytucjonalnych”; 

10) bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej Internet Banking o którym mowa w 
„Regulaminie bankowości internetowej – Internet Banking” lub usługa Internet Banking dla  firm o 
której mowa w „Regulaminie świadczenia usługi Internet Banking dla Firm w Banku Spółdzielczym w 
Białej Rawskiej”. 

2. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Zasadach mają znaczenie tożsame ze zdefiniowanymi w 
regulaminach wskazanych w ust.3. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się odpowiednio: 
1) „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej rachunków w złotych i 

w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek 
organizacyjnych”; 

2)  „Regulamin prowadzenia pakietów produktów i usług bankowych dla klientów instytucjonalnych”; 
3) obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
Rozdział II. Dostępność przelewu ekspresowego BlueCash 
 

§ 2 
Przelew ekspresowy  BlueCash Bank udostępnia do  rachunku rozliczeniowego.  
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§ 3 

1. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego BlueCash może być złożone wyłącznie z datą 
bieżącą.  

2. W ramach systemu BlueCash nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
§ 4 

1. Przelew ekspresowy BlueCash jest wykonywany wyłącznie w złotych polskich (PLN).  
2. Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BlueCash wynosi 0,01 PLN. 
3. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BlueCash wynosi 20 000 PLN. 
 
 
Rozdział III. Przyjęcie przelewu do realizacji 
 

§ 5 
1. Dyspozycja przelewu ekspresowego BlueCash może być złożona za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej. 
2. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego BlueCash może zostać złożone wyłącznie na 

rachunek Odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu BlueCash w tym do banku 
będącego Bankiem współpracującym. 

3. Wykaz banków, do których możliwe jest wykonanie przelewu  ekspresowego BlueCash dostępny jest za 
pośrednictwem strony internetowej Banku www.bsbr.pl. 

 
§ 6 

Bank obciąża rachunek Płatnika kwotą przelewu ekspresowego BlueCash oraz należną Bankowi opłatą z 
tytułu realizacji przelewu ekspresowego BlueCash w momencie złożenia przez Płatnika dyspozycji przelewu 
ekspresowego BlueCash. 

 
§ 7 

W sytuacji, w której Płatnik w momencie złożenia dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash nie zapewni 
na rachunku odpowiedniej ilości środków pozwalającej na wykonanie złożonej dyspozycji, przelew 
ekspresowy BlueCash nie zostanie zrealizowany. 
 

§ 8 
1. Płatnik składając dyspozycję przelewu ekspresowego BlueCash, powinien wskazać:  

1) numer rachunku  Płatnika  w formacie NRB z którego  ma nastąpić przelew środków, 
2) numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB, na który  ma być dokonany  przelew, 
3) dane identyfikujące Odbiorcę, 
4) kwotę przelewu, 
5) tytuł przelewu. 

2. Bank identyfikuje Odbiorcę, na rzecz którego  realizowane jest zlecenie  płatnicze i wykonuje  to zlecenie 
wyłącznie  w oparciu  o numer NRB będący unikatowym identyfikatorem Odbiorcy w rozumieniu ustawy o 
usługach płatniczych. 

3. Bank nie ponosi odpowiedzialności  za skutki  realizacji przelewu ekspresowego BlueCash realizowanego 
w oparciu o numer rachunku wskazany przez Płatnika, wynikające z niezgodności numeru rachunku 
bankowego Odbiorcy z jego nazwą. 

 
Rozdział IV. Autoryzacja przelewu 

§ 9 
Autoryzacja przelewu ekspresowego BlueCash dokonywana jest za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej Banku, za pomocą: 
1) indywidualnych instrumentów uwierzytelniających o których mowa  w „Regulaminie bankowości 

internetowej – Internet Banking” 
lub  

2) indywidualnych instrumentów autoryzacyjnych o których mowa w „Regulaminie świadczenia usługi 
Internet Banking dla Firm w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej”. 
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Rozdział V. Termin realizacji przelewów ekspresowych BlueCash 
 

§ 10 
1. Tryb realizacji przelewu ekspresowego BlueCash za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku: 

Rodzaj zlecenia 
płatniczego: 

Forma złożenia 
dyspozycji: 

Godzina graniczna: 

 

Przelew ekspresowy 
BlueCash 

 
za pośrednictwem 
bankowości 
elektronicznej 

 
Zgodnie z godzinami dostępności banku Odbiorcy 
 
UWAGA: Godziny dostępności banków odbiorcy 
dostępne są za pośrednictwem strony internetowej 
Banku). Termin realizacji zlecenia płatniczego w 
formie przelewu ekspresowego BlueCash odbywa 
się w czasie rzeczywistym. 
 

      
 
Rozdział VI. Opłaty 

§ 11 
Z tytułu realizacji przelewu ekspresowego BlueCash Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w dniu 
złożenia przez Płatnika dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash „Taryfą prowizji i opłat za czynności 
bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej”. 
 
 
Rozdział VII. Reklamacje 

§ 12 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących przekazania przez Bank środków z rachunku Banku 
Spółdzielczego w Białej Rawskiej prowadzonego na rzecz Płatnika, na rachunek Odbiorcy regulują 
postanowienia dotyczące reklamacji zawarte odpowiednio w: 
1) „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej rachunków 

bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
i innych jednostek organizacyjnych” 

2) „Regulaminie prowadzenia pakietów produktów i usług bankowych dla klientów instytucjonalnych. 
 

 
 
 

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 

 
 

 


