
Zasady realizacji zleceń 

w Łąckim Banku Spółdzielczym  

 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady realizacji zleceń składanych przez Klientów posiadających          

rachunek w Banku. 

2. Dla prawidłowego zrealizowania zlecenia płatniczego, Klient zobowiązany jest podać co najmniej           

kwotę transakcji oraz imię, nazwisko/nazwę i numer rachunku bankowego odbiorcy. 

3. Bank przekazuje środki na rachunek bankowy odbiorcy najpóźniej: 

● do następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia w przypadku zleceń w formie          

elektronicznej (bankowość internetowa, homebanking); 

● do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zlecenia, w przypadku zleceń złożonych w placówce           

Banku w postaci papierowej (nie dotyczy zleceń dokonywanych na rachunki organów          

podatkowych oraz ZUS); 

● w przypadku realizacji Przekazów - zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie           

otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych. 

4. Za dzień otrzymania zlecenia przez Bank uznaje się następny dzień roboczy w przypadku: 

● złożenia zlecenia w postaci papierowej w placówce Banku po godzinie 15:00; 

● złożenia zlecenia w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna, homebanking) po        

godzinie 15:00; 

● złożenia zlecenia Przekazu w trybie standardowym po godzinie 15:00; 

● złożenia zlecenia Przekazu w trybie pilnym po godzinie 12:00; 

● złożenia zlecenia w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy; 

5. Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, realizowane            

są przez Bank za pośrednictwem: 

● Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - standardowe przelewy, w systemie ELIXIR, 

● Blue Media S.A - przelewy w trybie natychmiastowym, w systemie BlueCash, 

● Narodowego Banku Polskiego - zlecenia wysokokwotowe, w systemie SORBNET. 

6. Zlecenia płatnicze realizowane za pomocą systemu ELIXIR Bank realizuje: 

● przelewy złożone w Banku do godziny 12:30 odbiorca otrzymuje środki tego samego dnia; 

● przelewy złożone w Banku po 12:30 odbiorca otrzymuje środki następnego dnia roboczego; 

● przelewy złożone w Banku w sobotę lub w dzień wolny od pracy (elektronicznie) odbiorca           

otrzymuje następnego dnia roboczego; 

7. Zlecenia płatnicze rozliczane za pomocą systemu BlueCash (w trybie natychmiastowym)          

realizowane są w placówce, w godzinach jej otwarcia, oraz poprzez bankowość internetową,            

24/h. Zlecenia te 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 stronie internetowej: https://bluecash.pl/spbc/out. Zlecenia mogą być realizowane         

z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych            

prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki             

bankowe organów podatkowych i ZUS.  

8. Zlecenia płatnicze rozliczane za pomocą systemu SORBNET są przyjmowane do realizacji przez            

Bank wyłącznie w dni robocze, od godziny 7:30 do godziny 14.30. 

9. Bank uznaje prowadzony rachunek odbiorcy kwotą transakcji płatniczej w dniu roboczym,           

w którym otrzymał tą kwotę. Bank przyjmuje: 

● przelewy wewnętrzne (z rachunku prowadzonego w Banku) - do godziny 17:00; 

● przelewy z rachunku w banku będącego uczestnikiem Zrzeszenia BPS, do godziny 17:00; 

● przelewy w systemie ELIXIR - do godziny 17:00. 

● przelewy w systemie BlueCash - 24h/dobę; 

● przelewy w systemie SORBNET - do godziny 16:00; 

● przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej - do godziny 17:00. 

10. Wpłata gotówki na własny lub cudzy rachunek prowadzony w Banku, w walucie tego rachunku,              

jest udostępniania na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie           

później niż w tym samym dniu roboczym. 

11. Dyspozycja założenia lokaty złożona w bankowości internetowej w dzień roboczy do godziny            

17:00 realizowana jest w tym samym dniu roboczym. 

12. Dyspozycja założenia lokaty złożona w bankowości internetowej w dzień roboczy po godzinie            

17:00 albo w inny dzień niż dzień roboczy, realizowana jest w najbliższym dniu roboczym. 

13. Informacja o aktualnych kursach walutowych publikowana jest w placówkach Banku oraz na          

stronie internetowej www.bslacko.pl 

14. Do zmian treści niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio §133 Regulaminu otwierania           

i prowadzenia rachunków osób fizycznych. 

 

http://www.bslacko.pl/

