
Zasady realizacji przelewów natychmiastowych Express Elixir

Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszych Zasadach realizacji przelewów natychmiastowych 

Express Elixir w Banku Handlowym w Warszawie S.A., zwane dalej „Zasadami”, mają znaczenie nadane im w Ogólnych 

Warunkach Współpracy z Klientem lub Ogólnych Warunkach Prowadzenia Rachunków i Świadczenia Usług  oraz 

Podręczniku dotyczącym usług świadczonych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., w zależności od tego, które 

z tych dokumentów mają zastosowanie do relacji umownej z Klientem.

 Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: 

 1)    Bank – Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy,

 2)  KIR S.A. – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., 

 3)    Przelew Express Elixir – usługa polegająca na natychmiastowym przekazaniu środków pieniężnych z rachunku prowadzonego 
w Banku na rachunek Odbiorcy płatności w instytucji uczestniczącej w rozliczeniach Express Elixir, realizowana w ramach 
Systemu oferowanego przez KIR S.A., na podstawie zlecenia płatniczego Zleceniodawcy, 

 4)    Zleceniodawca – posiadacz rachunku bankowego prowadzonego przez Bank, 

 5)  Odbiorca płatności – posiadacz rachunku płatniczego w instytucji, do której kierowany jest Przelew Express Elixir, 

 6)  System – system Express Elixir. 

1.  Przelewy Express Elixir realizowane są wyłącznie w złotych polskich. Przewalutowania przelewów odbywają się 
z wykorzystaniem kursu tabelowego obowiązującego w chwili wykonywania księgowania przelewu.  

2.  Dyspozycja Przelewu Express Elixir może zostać wysłana wyłącznie z datą bieżącą. 

3.    Wysłanie dyspozycji Przelewu Express Elixir powoduje przekazanie zlecenia do KIR S.A. lub odmowę realizacji w ciągu 
maksymalnie 2 minut.

4.    Od momentu wysłania Przelewu Express Elixir do czasu obciążenia rachunku Zleceniodawcy Bank blokuje na rachunku 
Zleceniodawcy środki pieniężne w kwocie wysłanego Przelewu Express Elixir. Zleceniodawca powinien zapewnić 
środki na realizację przed wysłaniem dyspozycji.

5.    Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji Przelewu Express Elixir nie może przekroczyć 
100 000 PLN.

6.    Aktualna lista instytucji uczestniczących w rozliczeniach Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. 
poświęconej usłudze Express Elixir.

7.    Zlecenie Przelewu Express Elixir może zostać wysłane w godzinach dostępności Banku do nadawania w ramach 
systemu Express Elixir. Godziny dostępności Banku podawane są do wiadomości Klienta na stronie internetowej 
Banku oraz na stronie internetowej KIR S.A. poświęconej usłudze Express Elixir.

8.    W przypadku, gdy

 1) instytucja Odbiorcy będzie niedostępna w Systemie,

 2) prawidłowa obsługa rozliczenia w Systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,

  Bank niezwłocznie przekaże Zleceniodawcy komunikat o braku możliwości realizacji zlecenia Przelewu Express Elixir.

9.    Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności Systemu, wynikającego z przyczyn technicznych, 
uniemożliwiających prawidłową obsługę rozliczeń w Systemie.

10.    Świadczenie usługi Przelew Express Elixir jest odpłatne, wysokość opłat i prowizji ujęta jest w Tabeli Opłat i Prowizji 
Banku. 

 ®

Szczegółowych informacji o opłatach i prowizjach, na temat funkcjonalności produktu, wymagań 
i warunków korzystania z produktu, jak również ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy.

 

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki 
towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy  
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.


