
                                                                                                      Załącznik do Regulaminu otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla osób fizycznych w BS w Nałęczowie 

 

 

WYKAZ  GODZIN  GRANICZNYCH  PRZYJMOWANIA  ZLECEŃ  

PŁATNICZYCH  W  BANKU  SPÓŁDZIELCZYM  W  NAŁĘCZOWIE 

 

 
Rodzaj zlecenia 

płatniczego 

Forma zlecenia 

płatniczego 

Godzina graniczna 

przyjmowania zleceń 

płatniczych 

Terminy realizacji 

Polecenie przelewu 

wewnętrzne na rachunki 

w Banku 

w formie dokumentu 

papierowego złożonego w Banku 
 

 

16.30 

Obciążenie rachunku i rozliczenie 

przelewu następuje w tym samym dniu 
roboczym 

w formie elektronicznej w 

systemie Internet Banking 
 

 

16.30 

Polecenie przelewu 

zewnętrzne w systemie 

ELIXIR 

w formie dokumentu 

papierowego złożonego w Banku 

 

 

13.00 

Przelewy złożone do godz. 13.00 

rozliczane są w dniu złożenia przelewu, 

natomiast po godz. 13.00 obciążenie 
rachunku następuje w dniu złożenia 

przelewu, rozliczenie - następnego dnia 
roboczego 

w formie elektronicznej w 

systemie Internet Banking 
 

16.30 

Polecenie przelewu 

zewnętrzne w systemie 

SORBNET 

w formie dokumentu 

papierowego złożonego w Banku 

 

 

13.30 

Obciążenie rachunku i rozliczenie 

przelewu następuje w czasie 

rzeczywistym 

w formie elektronicznej w 

systemie Internet Banking 

 

 

13.30 

Polecenie przelewu na 

rachunki ZUS  

w formie dokumentu 
papierowego złożonego w Banku 

 

 

16.00 

Przelewy złożone do godz. 13.00 
rozliczane są w dniu złożenia przelewu, 

natomiast po godz. 13.00 obciążenie 

rachunku następuje w dniu złożenia 
przelewu, rozliczenie - następnego dnia 

roboczego 

w formie elektronicznej w 
systemie Internet Banking 

 

 

16.30 

Polecenie przelewu na 

rachunki organów 

podatkowych 

w formie dokumentu 

papierowego złożonego w Banku 
 

 

16.00 

Przelewy złożone do godz. 13.00 

rozliczane są w dniu złożenia przelewu, 
natomiast po godz. 13.00 obciążenie 

rachunku następuje w dniu złożenia 

przelewu, rozliczenie - następnego dnia 
roboczego 

w formie elektronicznej w 

systemie Internet Banking 
 

 

16.30 

Polecenie wypłaty 

zagranicę w trybie 

standardowym 

 

w formie papierowej oraz 

elektronicznej 

 

12.00 

Obciążenie rachunku i rozliczenie 

przelewu następuje w tym samym dniu 

roboczym (realizacja z datą waluty spot) 

Polecenie wypłaty za 

granicę w trybie pilnym 

 

 

w formie papierowej oraz 
elektronicznej 

 

11.30 

Obciążenie rachunku i rozliczenie 

przelewu następuje w tym samym dniu 
roboczym (realizacja z datą waluty dziś) 

 


