
Załącznik  

do Uchwały nr 04/2020  

Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy 

z dnia 20.02.2020 r. 

 
 

GODZINY REALIZACJI PRZELEWÓW 

w Banku Spółdzielczym  w Łobżenicy 
 

 

I. Przelewy ELIXIR 

     Wysyłanie przelewów do odbiorcy posiadającego konto w innym banku lub oczekiwanie na  

przelew z innego banku dokonywane są w tzw. sesjach rozliczeniowych przelewów ELIXIR. 

Są to godziny, w których środki pieniężne zostają przekazane z konta nadawcy przelewu            

na konto odbiorcy. 

     W naszym Banku przelewy na rachunki własne jak i na inne rachunki prowadzone także     

w naszym Banku są realizowane natychmiastowo. 

     W przypadku, gdy stroną transakcji jest osoba mająca konto w innym Banku, aby określić 

datę księgowania przelewu na jego rachunek należy znać godziny realizacji przelewów 

międzybankowych w banku nadawcy i banku odbiorcy. 
 

1. Sesje przychodzące – są to godziny, po których środki finansowe powinny być 

dostępne na rachunku odbiorcy przelewu. 

            I sesja ELIXIR – do godz. 12:00 

            II sesja ELIXIR – do godz. 15:00 

            III sesja ELIXIR – do godz. 18:00 
 

2. Sesje wychodzące – są to godziny, do których złożone przelewy są przekazywane         

na rachunki odbiorców w innych bankach. 

            I sesja ELIXIR – do godz.   7:30 (dokumenty złożone do godz. 7:15 ) 

            II sesja ELIXIR – do godz. 11:00 ( dokumenty złożone do godz. 10:30 ) 

            III sesja ELIXIR – do godz. 14:00 ( dokumenty złożone do godz. 13:30 ) 

            IV sesja ELIXIR – do godz. 16:30 ( dokumenty złożone do godz. 16:30 ) 

            (sobota) I sesja ELIXIR –  do godz. 13:00  ( dokumenty złożone do godz. 13:00 ) 
 

II. Przelewy SORBNET 
 

1. Przelewy wychodzące – złożone w Banku do godziny 14:30 ich realizacja następuje  

bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku, w bieżącym dniu roboczym. 
 

2. Przelewy przychodzące – księgowane są do godziny 18:00. Czas realizacji takich   

przelewów ok. 2 godziny 
 

III. Przelewy zagraniczne  - przekazy dewizowe 
 

1. Przekazy wychodzące – do godz. 14:00 – realizacja po złożeniu dyspozycji. 

2. Przekazy wchodzące   – do godz. 18:00 – realizacja w danym dniu roboczym 

a) do godz. 12:00 

b) do godz. 15:00 

c) do godz.  18:00 

 

 

UWAGA: odstępstwem od w/w godzin granicznych może być wystąpienie awarii 

systemów obsługujących rozliczenia w Krajowej Izbie Rozliczeniowej,  Banku 

Zrzeszającym  lub w BS. 


