
 
 

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach 
 

§ 1 
Niniejsze Zasady określają warunki składania i realizacji przelewów 
natychmiastowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach i stosuje się 
je łącznie z postanowieniami odpowiedniego regulaminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2.  

§ 2 
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Bank  – Bank Spółdzielczy w Ropczycach, 
2) Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – izba rozliczeniowa 

działająca w formie spółki handlowej na podstawie art. 67 
Prawa bankowego, której celem jest pośredniczenie w 
wymianie zleceń płatniczych oraz ustalanie wzajemnych 
wierzytelności wynikających z tych zleceń pomiędzy 
uczestnikami należącymi do tej izby,  

3) przelew natychmiastowy – transakcja płatnicza 
realizowana w formie bezgotówkowej z rachunku 
Posiadacza z wykorzystaniem określonego systemu 
płatności lub w formie gotówkowej w placówce Banku,  

4) Express Elixir – prowadzony przez Krajową Izbę 
Rozliczeniową system rozliczeń płatności 
natychmiastowych,  

5) Tabela dostępności – informacje dostępne na stronie 
internetowej Banku zawierające odpowiednio wykaz 
uczestników systemu płatności Express Elixir wraz z 
godzinami dostępności tych uczestników w zakresie 
zlecenia i odbioru przelewów z wykorzystaniem tych 
systemów płatności,  

6) Uczestnik systemu płatności – Bank oraz inne banki, a 
także każdy inny podmiot będący dostawcą w rozumieniu 
ustawy o usługach płatniczych, które przystąpiły i są 
uczestnikiem systemu płatności Express Elixir,  

7) Zasady – „Zasady realizacji przelewów natychmiastowych 
w Banku Spółdzielczym w Ropczycach” dostępne na stronie 
internetowej Banku.  

2. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Zasadach mają 
odpowiednie znaczenie określone w:  

1) Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w 
Ropczycach,  

2) Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku 
Spółdzielczym w Ropczycach.  

 
§ 3 

1. Bank realizuje przelew natychmiastowy z wykorzystaniem 
systemu Express Elixir obsługiwany przez Krajową Izbę 
Obrachunkową (KIR),  

2. Przelew natychmiastowy może zostać złożony odpowiednio:  
1) w placówce Banku,  
2) z wykorzystaniem bankowości elektronicznej Banku.  

3. Przelew natychmiastowy może zostać zrealizowany wyłącznie 
w złotych polskich.  

4. Przelew natychmiastowy może zostać zrealizowany wyłącznie 
na rachunek odbiorcy, który prowadzony jest przez uczestnika 
systemu płatności Express Elixir.  

5. Realizacja przelewu natychmiastowego jest możliwa, o ile 
uczestnik systemu płatności Express Elixir może w tym samym 
czasie przyjąć taki przelew realizowany z wykorzystaniem 
systemu płatności zgodnie z Tabelą dostępności.  

6. Bank w Komunikacie udostępnia informację o możliwości 
złożenia przelewu natychmiastowego w sposób, o którym mowa 
w ust. 2. 

 
§ 4 

1. Bank odmawia realizacji przelewu natychmiastowego:  
1) gdy w momencie złożenia dyspozycji realizacji przelewu, 

Posiadacz rachunku nie zapewni wystarczających środków 
na realizację takiego przelewu w wysokości kwoty 
przelewu i należnej opłaty, o której mowa w § 7,  

2) gdy nie zostały spełnione warunki określone w niniejszych 
Zasadach,  

3. Informacja o odmowie realizacji przelewu natychmiastowego 
dostępna jest:  

1) w przypadku przelewów realizowanych z wykorzystaniem 
bankowości elektronicznej, o których mowa w § 3, ust. 2 
pkt. 2) bezpośrednio w tej bankowości w formie 
komunikatu,  

2) w przypadku realizacji przelewów w placówce Banku w 
formie ustnej informacji udzielanej przez pracownika.  

4. Przelew natychmiastowy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w 
Banku, zostanie zrealizowany na zasadach i w trybie określonym jak 
dla przelewu wewnątrzbankowego.  
 

§ 5 
1. Przelew natychmiastowy ograniczony jest limitem kwotowym w 
wysokości:  

1) 1 zł w zakresie minimalnej kwoty,  
2) 10 000 zł w zakresie maksymalnej kwoty.  

2. Przelew natychmiastowy może zostać zrealizowany wyłącznie jako 
przelew jednorazowy z datą bieżącą.  
3. Przelew natychmiastowy może być ograniczony dodatkowym 
limitem kwotowym wynikającym z konieczności zachowania zasad 
bezpieczeństwa w Banku. Informacja o takim ograniczeniu udzielana 
jest bezpośrednio przed realizacją przelewu natychmiastowego.  
 

§ 6 
1. Przelew natychmiastowy może zostać zrealizowany w godzinach 
dostępności określonych w Tabeli dostępności systemu Express Elixir, 
zarówno dla Banku jak i dla banku odbiorcy.  
2. Dodatkowym ograniczeniem dostępności przelewu 
natychmiastowego w zależności od sposobu jego złożenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 są godziny otwarcia placówek lub dostępności usług 
bankowości elektronicznej.  
 

§ 7 
1. Z tytułu realizacji przelewu natychmiastowego, Bank pobiera opłatę 
określoną w obowiązujących Tabeli opłat i prowizji bankowych dla 
klientów indywidualnych oraz Tabeli opat i prowizji bankowych dla 
klientów instytucjonalnych.  
2. Informacja o kwocie opłaty udostępniana jest w odpowiednim 
czasie przed realizacją przelewu natychmiastowego.  
 

§ 8 
1. Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przelewu natychmiastowego na zasadach 
odpowiednio określonych w Regulaminach, o których mowa w § 2 ust. 
2  
2. Krajowa Izba Rozliczeniowa ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przelewu natychmiastowego w zakresie w jakim niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie leżało odpowiednio po stronie Krajowej Izby 
Rozliczeniowej.   
 

§ 9 
1. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji związanych z 
realizacją przelewów natychmiastowych określony jest we właściwych 
regulaminach o których mowa w § 2 ust. 2.  
2. Zmiana niniejszych zasad następuje w sposób i na zasadach 
określonych jest we właściwych regulaminach o których mowa w § 2 
ust.  
 

 

 

 


