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ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW EKSPRESOWYCH 
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§ 1 
1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim; 
2) Przelew ekspresowy (BlueCash) - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie 

rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu BlueCash, działającego w oparciu o 
zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów; 

3) Siła wyższa – przerwa spowodowana czynnikami, na które Bank nie ma wpływu np. klęska 
żywiołowa, brak zasilania, brak transmisji danych spowodowany awarią u dostawcy; 

4) Strona internetowa Banku – www.bstomaszowl.pl; 
5) System BlueCash - System Płatności BlueCash – stworzona i prowadzona przez Blue Media 

S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot platforma 
elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie  rzeczywistym; 

2. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Zasadach mają znaczenie tożsame ze zdefiniowanymi 
w regulaminach wskazanych w ust.3. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się odpowiednio postanowienia: 
1) "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku 

Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim”, 
2) "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 

w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim". 
§ 2 

1. Złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może nastąpić z: 
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego na zasadach określonych 

w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 
w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim”, 

2) rachunku bieżącego prowadzonego na zasadach określonych w "Regulaminie otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym 
w Tomaszowie Lubelskim" 

3) w formie wpłaty kasowej w godzinach pracy Banku. 
2. Przelewy ekspresowe (BlueCash) realizowane są wyłącznie w złotych. 
3. Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego (BlueCash) wynosi 0,01 zł. 
4. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego (BlueCash) wynosi 20 000 zł. 
5. Klient w danym dniu może wykonać 3 (trzy) przelewy ekspresowe (BlueCash). 
6. Bank realizuje przelewy ekspresowe (BlueCash) do wysokości puli zabezpieczeń płatności, 

określonej umową współpracy Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim a Blue Media S.A. 
określającej zasady funkcjonowania systemu BlueCash. 

§ 3 
Lista banków realizujących przelewy ekspresowe (BlueCash) dostępna jest na stronie internetowej 
KIR S.A. (https://bluecash.pl/spbc/out). 

§ 4 
1. Bank udostępnia informacje o godzinach realizacji transakcji płatniczych w rozumieniu Ustawy 

o Usługach Płatniczych, w których możliwe jest złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu 
ekspresowego (BlueCash) za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w placówkach Banku. 

2. Przelewy ekspresowe (BlueCash) przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
z wyłączeniem przerw konserwacyjnych, wystąpienia siły wyższej oraz przyczyn 
uniemożliwiających prawidłową obsługę rozliczeń.  

3. Tryb realizacji polecenia przelewu ekspresowego BlueCash za pośrednictwem serwisu 
transakcyjnego Banku: 

 

Rodzaj zlecenia 
płatniczego: 

Forma złożenia 
dyspozycji:  

Godzina graniczna  Termin realizacji zlecenia 
płatniczego 

Przelew ekspresowy 
BlueCash 

Osobiście w placówce 
Banku – osoby 
fizyczne i firmy 

Zgodnie z godzinami 
pracy Banki oraz 
dostępności banku 
Odbiorcy* 

W czasie 
rzeczywistym 



Przelew ekspresowy 
BlueCash 

Internet Banking  
(IB) – osoby 
fizyczne i firmy 

Zgodnie z godzinami 
dostępności banku 
Odbiorcy* 

W czasie 
rzeczywistym 

* godziny dostępności banków Odbiorcy dostępne są za pośrednictwem strony internetowej Banku; 
§ 5 

1. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może być złożone wyłącznie 
z datą bieżącą. 

2. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może zostać złożone 
wyłącznie na rachunek Odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu BlueCash, 
w tym do banku będącego bankiem współpracującym. 

3. W ramach systemu BlueCash nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Bank obciąża rachunek Klienta kwotą wskazaną przez Klienta podczas składania zlecenia 
płatniczego w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) oraz należną Bankowi opłatą z tytułu 
realizacji przelewu ekspresowego (BlueCash) w wysokości określonej w Tabeli prowizji i opłat  za 
czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim w momencie przyjęcia 
przez Bank zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash). 

5. Dyspozycja może zostać przyjęta do realizacji, o ile: 
1) w momencie złożenia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) 

Klient zapewni na rachunku bankowym odpowiednią ilość środków pozwalającą na  realizację 
tego zlecenia płatniczego; 

2) wartość jednej dyspozycji przelewu ekspresowego (BlueCash) nie przekracza limitu 
kwotowego dla pojedynczej transakcji; 

3) liczba złożonych przez Klienta dyspozycji przelewów ekspresowych (BlueCash) nie 
przekroczyła trzech zleceń w danym dniu; 

4) w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu ekspresowego (BlueCash) do 
realizacji, bank odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie BlueCash.  

§ 6 
1. Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia do realizacji 

dyspozycji przelewu ekspresowego (BlueCash) w przypadku, gdy: 
1) bank odbiorcy nie jest dostępny w systemie BlueCash; 
2) prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych. 

2. Bank powiadamia Klienta o odmowie przyjęcia zlecenia płatniczego w postaci przelewu 
ekspresowego (BlueCash): 
1) w formie komunikatu - w przypadku zlecenia płatniczego składanego za pośrednictwem 

bankowości internetowej Banku; 
2) w formie ustnej - w przypadku zlecenia płatniczego składanego w placówce Banku. 

§ 7 
1. Bank dopuszcza przerwy techniczne, w czasie których usługa nie będzie dostępna. 
2. Komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu BlueCash zamieszczany będzie 

z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku. 


