Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR
§1
1.

2.
3.

Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy:
a) przelew ekspresowy (Express Elixir) - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym,
z wykorzystaniem mechanizmów Systemu informatycznego Express Elixir, wykorzystując infrastrukturę
Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego środki nie opuszczają systemu bankowego;
maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 50 000 zł.
b) Bank-Bank Spółdzielczy w Toruniu.
Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Zasadach mają znaczenie tożsame ze zdefiniowanymi
w regulaminach wskazanych w ust. 3
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się odpowiednio postanowienia:
a) Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Toruniu,
b) Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Toruniu

§2
2.

3.
4.

Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych
z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express
ELIXIR oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.).
Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.
Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.
§3

1.
2.

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest na poziomie 50 000
złotych.
Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A.
(www.expresselixir.pl).
§4

1.
2.

3.

4.

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 18:00.
Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile:
a) wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej
transakcji;
b) w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego do realizacji, bank odbiorcy
przelewu dostępny będzie w systemie.
W przypadku, gdy:
a) bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie;
b) prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,
c) Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia do realizacji dyspozycji
przelewu natychmiastowego.
Bank dopuszcza przerwy techniczne w czasie których usługa nie będzie dostępna; komunikat o planowanych
przerwach w dostępności systemu zamieszczany będzie z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku.

