
Załącznik  
Do Uchwały nr 45/04/2019 

Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiej z dnia 7 listopada 2019r. 

 

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW 

Tab. 1 Godziny graniczne dla zleceń płatniczych krajowych w PLN 

Rodzaj zlecenia płatniczego 
 

Forma złożenia dyspozycji Godzina graniczna 

Na rachunek w Banku Bezpośrednio w placówce 
Banku 

Godzina zamknięcia placówki 
Banku 

Za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

Brak  
(zlecenie realizowane w czasie 
rzeczywistym w dniu złożenia 
zlecenia) 
UWAGA: przelew na rachunek 
karty kredytowej do godziny 
23:30 

WYCHODZĄCE 

Na rachunki bankowe 
prowadzone w bankach 
Zrzeszenia Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A 

Bezpośrednio w placówce 
Banku 

Godzina zamknięcia placówki 
Banku, nie później niż 16:45 

Za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

16:55 

ELIXIR¹  Bezpośrednio w placówce 
Banku 

13:15 

Za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

13:25 

SORBNET² Bezpośrednio w placówce 
Banku 

14:30 

Za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej 

14:30 

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 BlueCash odbywa się 
w czasie rzeczywistym 

PRZYCHODZĄCE 

ELIXIR I sesja do godziny 12:00 
II sesja do godziny 16:00 
III sesja do godziny 18:00 

SORBNET do godziny 16:00 

 

¹ Zlecenia złożone w dni robocze po godzinach granicznych ale przed 17:00 obciążą rachunek płatnika i zostaną zrealizowane w bieżącym 

dniu, złożone po godzinie 17:00 ale przed przetworzeniem dnia operacyjnego obciążą rachunek płatnika a zrealizowane będą w następnym 

dniu roboczym, złożone po przetworzeniu dnia operacyjnego obciążą rachunek i zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym. 

² Zlecenia są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej. 



 

Tab. 2 Godziny graniczne dla przekazów zagranicznych lub krajowych w walucie obcej 

Rodzaj przekazu Data 
waluty 

Placówka Banku Usługa bankowości 
elektronicznej 

Na rachunek w Banku D Godzina zamknięcia 
placówki Banku 

Brak 
(realizowane w czasie 
rzeczywistym w dniu złożenia; 
UWAGA: na rachunek karty 
kredytowej do godziny 23:30 ) 

WYCHODZĄCY 

1. W trybie standardowym 

W walucie EUR D+1 14:00 14:00 

W walucie innej niż EUR D+2 14:00 14:00 

2. W trybie pilnym D 10:30 10:30 

PRZYCHODZĄCY 

Na rachunek w Banku D 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


