
BANK SPÓŁDZIELCZY 
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

 
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW 

 

TABELA 1.     PRZELEWY KRAJOWE W PLN 

rodzaj przelewu placówka Banku 
system bankowości 

elektronicznej 

PRZELEW WEWNĘTRZNY 

Na rachunek w Banku 
W godzinach pracy 

placówki 
24 h ¹ 

Na rachunek w Banku Zrzeszenia 
Banku BPS S.A. 

W godzinach pracy 
placówki 

poniedziałek   17:00 ² 

wtorek-piątek 16:00 ² 

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY 

ELIXIR ³ 14:00 14:00 

PRZELEW PRZYCHODZĄCY 

Przelew wewnętrzny z rachunku w 
Banku 

 poniedziałek do godziny 
17:00 

24 h 4 

wtorek-piątek do godziny 
16:00 

Przelew wewnętrzny z rachunku w 
Banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. 

do godziny 15:00 

ELIXIR  

I sesja do godziny 12:00 

II sesja do godziny 16:00 

III sesja w następnym dniu roboczym do godz. 9:30 

SORBNET do godziny 15:00 

¹ Przelewy zlecone w poniedziałek  po godzinie 17:00, a od wtorku do piątku po godzinie 16:00 lub w dzień wolny od 
pracy zostaną zrealizowane w czasie rzeczywistym a faktyczne obciążenie rachunku zleceniodawcy/ uznanie rachunku 
odbiorcy nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
 

2 
Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych oraz w dni wolne od pracy obciążą rachunek i zrealizowane 

będą w najbliższym dniu roboczym. 
 

3 
Przelewy zlecone po godz. 14:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a zostaną zrealizowane w najbliższym dniu 

roboczym. 
 

4 
Przelewy przychodzące w poniedziałek  po godzinie 17:00, a od wtorku do piątku po godzinie 16:00 lub w dzień wolny 

od pracy zwiększą środki do wykorzystania w czasie rzeczywistym a faktyczne uznanie rachunku nastąpi w najbliższym 
dniu roboczym. 
 

TABELA 2.     PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ 
 

rodzaj przelewu data waluty placówka Banku 
system bankowości 

elektronicznej 

PRZELEW WEWNĘTRZNY 

Na rachunek w Banku D 
 poniedziałek 17:00  poniedziałek 17:00 

wtorek-piątek 16:00 wtorek-piątek 16:00 

PRZELEW WYCHODZĄCY 

Przekaz w trybie standardowym 

SEPA, polecenie wypłaty 
w walucie EUR 

D + 1 14:00 14:00 

Pozostałe polecenia 
wypłaty 

D+2 14:00 14:00 

Przekazy w trybie pilnym D 12:30 12:30 

PRZELEW PRZYCHODZĄCY 

Na rachunek w Banku D 
poniedziałek 17:00 

wtorek-piątek 16:00 
 

 Wykaz obowiązuje od 01.12.2021r. 


