Godziny graniczne obowi zuj ce od 01.04.2015 r.
dotycz ce realizacji zlece p atniczych
w Gospodarczym Banku Spó dzielczym w Gorzowie Wielkopolskim
Zlecenia wychodz ce w obrocie krajowym
one w placówkach Banku
Rodzaj zlecenia
Wp ata gotówkowa
(kierowana na rachunek prowadzony w
Banku)
Przelew wewn trzny
(kierowany na rachunek prowadzony w
Banku)

Wp ata gotówkowa
kierowana na rachunek prowadzony w
innym Banku realizowana w systemie
ELIXIR (z wy czeniem p atno ci ZUS)
Przelew wyj ciowy
kierowany na rachunek prowadzony w
innym Banku realizowany w systemie
ELIXIR (z wy czeniem p atno ci ZUS)
Przelew SORBNET
kierowany na rachunek prowadzony w
innym Banku realizowany w systemie
SORBNET (nie dot. p atno ci ZUS i US)

Godzina
graniczna

Moment uznania rachunku
dostawcy odbiorcy

Za po rednictwem bankowo ci
elektronicznej
Godzina
Moment uznania rachunku
dostawcy odbiorcy
graniczna
X

godzina zako czenia
obs ugi klienta w danej bie
placówce Banku

cy dzie roboczy
17:30

dla zlece z onych w placówce
Banku do godziny 14:00 - bie cy
dzie roboczy
godzina zako czenia
obs ugi klienta w danej
placówce Banku

cy dzie roboczy

dla zlece z onych
do godziny 14:00 - bie
roboczy

cy dzie

17:30
dla zlece z onych w placówce
Banku po godzinie 14:00 nast pny dzie roboczy

14:00

bie

bie

cy dzie roboczy

dla zlece z onych w placówce
Banku do godziny 14:30 - bie cy
godzina zako czenia dzie roboczy
Polecenie przelewu / Wp ata gotówkowa
obs ugi klienta w danej
z tytu u p atno ci ZUS
placówce Banku
dla zlece z onych w placówce

dla zlece z onych
po godzinie 14:00 - nast pny
dzie roboczy

14:00

bie

cy dzie roboczy

dla zlece z onych
do godziny 14:30 - bie
roboczy

cy dzie

17:30
dla zlece z onych
po godzinie 14:30 - nast pny
dzie roboczy

Banku po godzinie 14:30 nast pny dzie roboczy

Zlecenia wychodz ce w obrocie dewizowym
Polecenie wyp aty za granic
z dat waluty OVERNIGHT

13:00

zgodnie z obowi zuj cym
regulaminem SGB-Banku SA w
zakresie realizacji polece wyp aty w
obrocie dewizowym

13:00

zgodnie z obowi zuj cym
regulaminem SGB-Banku SA w
zakresie realizacji polece wyp aty w
obrocie dewizowym

Polecenie wyp aty za granic
z dat waluty TOMNEXT

15:00

zgodnie z obowi zuj cym
regulaminem SGB-Banku SA w
zakresie realizacji polece wyp aty w
obrocie dewizowym

15:00

zgodnie z obowi zuj cym
regulaminem SGB-Banku SA w
zakresie realizacji polece wyp aty w
obrocie dewizowym

1) Zlecenia p atnicze z
roboczym.

one po godzinach granicznych uznaje si za przyj te do realizacji przez Bank w nast pnym dniu

2) W przypadku zmian godzin sesji przez KIR S.A.,lub BUR w SGB-Banku S.A. godziny graniczne mog ulec zmianie.
3) Za maksymalny czas realizacji przelewu krajowego uznaje si termin liczony od momentu przyj cia zlecenia p atniczego przez
Bank do momentu uznania rachunku dostawcy (Banku) odbiorcy, najpó niej do ko ca nast pnego dnia roboczego. W przypadku
realizacji zlece p atniczych sk adanych w formie papierowej termin ten mo e ulec wyd eniu o 1 dzie roboczy.
4) Bank nie realizuje polece przelewu z tytu u sk adek na ubezpieczenie spo eczne (ZUS), p atno ci podatkowych na rzecz
Urz dów Skarbowych w ramach przelewów realizowanych w Systemie SORBNET.
5) Uznanie rachunku bankowego posiadacza rachunku w obrocie krajowym nast puje z dat waluty tego dnia roboczego, w którym
nast pi wp yw rodków pieni nych do Banku pod warunkiem, i dyspozycja b dzie zawiera a niezb dne dane umo liwiaj ce
zaksi gowanie rodków pieni nych na odpowiednim rachunku bankowym.

