KOMUNIKAT
dla Klientów instytucjonalnych tj. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Rad
Rodziców i innych podmiotów z linii korporacyjnej, dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, wpłatomatów.

Luty 2019

SESJE ELIXIR W BANKU POCZTOWYM S.A.
Sesje przychodzące
po godzinie 11.00
po godzinie 15.00
po godzinie 17.30

I sesja
II sesja
III sesja

Sesja wychodząca
do godziny 9.00
do godziny 13.00
do godziny 15.00

ZASADY REALIZACJI ZLECENIA PŁATNICZEGO TYPU SORBNET2
1. Zlecenie może zostać zrealizowane we wszystkich placówkach Banku lub przy wykorzystaniu system bankowości internetowej Pocztowy 24.
2. Zlecenie typu Sorbnet złożone do godz. 15.00 uznaje się za otrzymane przez Bank w tym samym dniu roboczym, zaś po tej godzinie jako zlecenia otrzymane
w kolejnym dniu roboczym.

ZASADY REALIZACJI ZLECENIA PŁATNICZEGO SEPA
1. Zlecenie może zostać zrealizowane we wszystkich placówkach Banku lub przy wykorzystaniu system bankowości internetowej Pocztowy 24.
2. Zlecenie typu SEPA złożone w placówce Banku do godz. 13.00 uznaje się za otrzymane przez Bank w tym samym dniu roboczym, zaś po tej godzinie jako zlecenia
otrzymane w kolejnym dniu roboczym.
3. Zlecenie typu SEPA można składać przy wykorzystaniu system bankowości internetowej Pocztowy 24, jedynie z datą bieżącą, w dni robocze w godzinach 07:0017:00. Zlecenia złożone poza w/w godzinami bądź w dni wolne od pracy, nie będą przyjęte.

MINIMALNE KWOTY LOKAT
1. Lokata standardowa na 3, 6 lub 12 miesięcy – minimalna kwota 1000 zł
2. Lokata Overnight – minimalna kwota 50 000 zł
3. Lokata negocjowana – minimalna kwota 50 000 zł

LIKWIDACJA LOKAT PRZED UPŁYWEM TERMINU DEPONOWANIA
Likwidacja lokaty przed upływem okresu deponowania skutkuje zmniejszeniem odsetek do wysokości:
1. Lokata standardowa - 0%
2. Lokata negocjowana - 50% wartości naliczonych odsetek.

WPŁATOMATY
1. Wpłat gotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej wydanej do rachunku można dokonywać we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet.
2. Wykaz wpłatomatów dostępny jest na stronie Euronet Polska Sp. z o.o.: http://www.euronetpolska.pl/

TRYB REALIZACJI ZLECEŃ PŁATNICZYCH SKŁADANYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
POCZTOWY24
Godziny graniczne przyjęcia zlecenia płatniczego
(nie dotyczy, Sorbnet2, Zlecenia Płatniczego SEPA)
Zlecenia płatnicze złożone do godziny 00:00 uznawane są za otrzymane przez Bank w tym samym dniu. Obciążenie rachunku klienta następuje tego samego
dnia.
Zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w Banku (wewnętrzne)

Dni robocze

Soboty oraz dni wolne od pracy

1. Przyjęte do godziny 22.00 realizowane są w tym samym dniu.
2. Przyjęte po godzinie, o której mowa w pkt 1, realizowane są w najbliższym
dniu roboczym.

3. Przyjęte w soboty do godziny 22.00 realizowane są w tym samym dniu.
4. Przyjęte w soboty po godzinie 22.00 realizowane są w najbliższym dniu
roboczym.
5. Przyjęte w niedzielę i święta realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w innych bankach (zewnętrzne)

Dni robocze
1.
2.
3.
4.

Przyjęte do godziny 9.00 realizowane są w tym samym dniu i wysyłane
są przez Bank na I sesję rozliczeniową.
Przyjęte po godzinie 9.00 do 13.00 realizowane są w tym samym dniu
i wysyłane są przez Bank na II sesję rozliczeniową.
Przyjęte po godzinie 13.00 do 15.00 realizowane są w tym samym dniu
i wysyłane są przez Bank na III sesję rozliczeniową.
Przyjęte do realizacji po godzinie 15.00 realizowane są i wysyłane przez
Bank na I sesję rozliczeniową w najbliższym dniu roboczym

Soboty oraz dni wolne od pracy

Złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są i wysyłane przez Bank na
I sesję rozliczeniową w najbliższym dniu roboczym.

