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TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN 
 

Rodzaj Przelewu placówka Banku 
system bankowości 

internetowej 

Przelew wewnętrzny: 

Na rachunek w Banku 
 

w godzinach pracy 
placówki 

18:00 

Przelew międzybankowy wychodzący: 

ELIXIR¹  14:15 14:15 

Przelew natychmiastowy BlueCash²                  
dla Klientów indywidualnych posiadających 
dostęp do OK@NET 

Brak realizacji w  
Placówkach Banku  

24h/24h (bez( 

SORBNET³ 14:30 ---------------- 

Przelew międzybankowy przychodzący: 

ELIXIR 
I sesja do godziny 10:30, II sesja do godziny 14:30, 

III sesja do godziny 17:00 

Przelew natychmiastowy BlueCash² 
dla Klientów indywidualnych posiadających 
dostęp do OK@NET 

24h/24h (bez ograniczeń godzinowych) 

SORBNET do godziny 16:30 

j Przelewu placówka Banku system w 
1 Przelewy zlecone po godzinie 14:15 obciążą rachunek klienta w tym samym dniu i wykonane będą w 

następnym dniu roboczym. 
2 Dyspozycje Przelewu Natychmiastowego są dostępne przez 7dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że Bank 

nie realizuje dyspozycji przelewu natychmiastowego w:  
a) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 20:00, 
b) w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego w godzinach od 18:00 do 24:00;  
c) w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego od godziny 12:00 do pierwszego dnia roboczego 

następnego roku kalendarzowego; 

³ Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej. 
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TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 
              
Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Bankuys 

 
Rodzaj Przelewu 

 

 
Data waluty (D) 

 

 
placówka Banku 

Przelew wewnętrzny: 

Na rachunek w Banku D 
w godzinach pracy 

placówki 

Przelew międzybankowy wychodzący: 

Przekaz w trybie standardowym:  

Przelew SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 16:00 

Pozostałe polecenia wypłaty D+2 16:00 

Przekazy w trybie pilnym D 12:00 

Przelew międzybankowy przychodzący: 

Na rachunek w OK Banku Spółdzielczym D 16:30 

 
Zmiany dotyczące wykreślenia przelewu regulowanego oraz przelewu realizowanego w trybie 
przyspieszonym oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego  wprowadzono Uchwałą Zarządu nr 3/67/OK/2016    
z dnia 31 października 2016r.  
ości 

Zarząd OK  Banku Spółdzielczego               

  


