
Bank Spółdzielczy w Łapach   
    

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW 

obowiązuje od dnia 06.10.2021r 

Lp. Rodzaj Przelewu Placówka Banku System Bankowości 
Internetowej 

1 Przelew wewnętrzny:     

1.1 na rachunek w Banku  w godzinach pracy banku 24h 

2 Przelew miedzybankowy wychodzący:     

2.1 Elixir w godzinach pracy banku do godziny 15:50 

2.2 Express Elixir (przelew natychmiastowy)  w godzinach pracy banku 24h 

2.3 Sorbnet do godziny 15:00 do godziny 15:00 

3 Przelew przychodzacy:     

3.1 przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w godzinach pracy banku 

3.2 Elixir 
I sesja do godziny 12:00   
II sesja do godziny 16:00                                                                                                    

III sesja do godziny 8:00 następnego dnia roboczego 

3.3 Express Elixir (przelew natychmiastowy)  24h 

3.4 Sorbnet do godziny 15:30 

Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, będą wykonywane w najbliższym dniu roboczym. 
Przelewy  przyjmowane są do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej. 

Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy odbiorcy prowadzony jest przez Bank, który 
przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia 
płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej http:// www.expresselixir.pl. Zlecenia mogą być realizowane z 
rachunków prowadzonych w PLN na rachunki w innych bankach prowadzone także w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie 
są realizowane na rachunki ZUS. 
    

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH  
I PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ  

obowiązuje od dnia 06.10.2021r 

Lp. Rodzaj Przelewu Placówka Banku Data waluty 

1 Przelew wewnętrzny:     

1.1 na rachunek w Banku  w godzinach pracy banku D* 

2 Przelew wychodzący:     

2.1. Przekaz w trybie standardowym:     

2.1.1. SEPA - polecenie wypłaty w walucie EURO do godziny 15:30 D*+1 

2.1.2. Pozostałe przekazy do godziny 15:30 D*+2 

2.2. Przekazy w trybie pilnym do godziny 12:00 D* 

3 Przelewy przychodzące:     

3.1 Na rachunek w Banku Spółdzielczym  do godziny 15:30 D* 

* dzień przyjęcia zlecenia do realizacji   
 


