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”.
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.
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