
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZASADY 
realizacji przelewów ekspresowych BlueCash 

 
w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRAŃSKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brańsk, czerwiec 2015r. 
 



Rozdział I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą w Brańsku, ul. Kościuszki 2a, 17-120 

Brańsk, e-mail: sekretariat@bsbransk.pl, którego dokumentacja jest przechowywana 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000027495, NIP 543-10-
21-883, REGON 000493675; 

2) Blue Media S.A. - Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 
6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000320590, NIP 585-1351-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w 
wysokości 2 000 000 PLN(w całości wpłaconym); 

3) przelew ekspresowy BlueCash - zlecenie płatnicze w postaci przelewu wychodzącego 
zewnętrznego w ramach której środki pieniężne są przekazywane na rachunek 
Odbiorcy za pośrednictwem systemu BlueCash; 

4) system BlueCash – System Płatności BlueCash – stworzona i prowadzona przez Blue 
Media S.A. platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki 
międzybankowe w czasie rzeczywistym, objętym Ustawą z dnia 24.08.2001 roku o 
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, na prowadzenie którego 
BlueMedia S.A. otrzymała zgodę Prezesa NBP z dnia 25.11.2011 roku;  

5) System eBankNet – system bankowości elektronicznej Banku, umożliwiający dostęp 
do Rachunku/Rachunków poprzez internet; 

6) Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca 
osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie 
płatnicze; 

7) Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków 
pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, 
 

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: 
1) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”; 
2) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych”. 
 

Rozdział II. Dostępność przelewu ekspresowego BlueCash 
 

§ 2 
Złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego BlueCash może nastąpić z 
następujących rachunków płatniczych: 
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego; 
2) rachunku oszczędnościowego; 
3) rachunku bieżącego i pomocniczego. 

 
 



§ 3 
1. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego BlueCash może być złożone 

wyłącznie z datą bieżącą.  
2. W ramach systemu BlueCash nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów 

Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 

§ 4 
1. Przelew ekspresowy BlueCash jest wykonywany wyłącznie w złotych polskich (PLN).  
2. Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BlueCash wynosi 0,01 PLN. 
3. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BlueCash wynosi 5 000 

PLN. 
 

Rozdział III. Przyjęcie przelewu do realizacji 
 

§ 5 
1. Dyspozycja przelewu ekspresowego BlueCash jest składana za pośrednictwem 

systemu eBankNet. 
2. Przed złożeniem dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash Płatnik zobowiązany 

jest zapoznać się z treścią „Zasad realizacji przelewów ekspresowych BlueCash w 
Banku Spółdzielczym w Brańsku”. 

3. 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. 

4. Wykaz banków, do których możliwe jest wykonanie przelewu ekspresowego 
BlueCash dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej Banku. 
 

§ 6 
Bank obciąża rachunek Płatnika kwotą przelewu ekspresowego BlueCash oraz należną 
Bankowi opłatą z tytułu realizacji przelewu ekspresowego BlueCash zgodnie z zasadami 
zawartymi w obowiązującej w dniu złożenia przez Płatnika dyspozycji przelewu 
ekspresowego BlueCash Taryfą Prowizji i Opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym 
w Brańsku. 

 
§ 7 

W sytuacji, w której Płatnik w momencie złożenia dyspozycji przelewu ekspresowego 
BlueCash nie zapewni na rachunku odpowiedniej ilości środków pozwalającej na wykonanie 
złożonej dyspozycji, przelew ekspresowy BlueCash nie zostanie zrealizowany. 
 

§ 8 
1. Płatnik składając dyspozycję przelewu ekspresowego BlueCash, powinien wskazać: 

imię, nazwisko/nazwę Odbiorcy przelewu, kwotę pojedynczego zlecenia przelewu 
ekspresowego BlueCash, numer rachunku bankowego Odbiorcy w formacie NRB, 
tytuł przelewu. 

2. Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu przelewu ekspresowego BlueCash z 
wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie 
NRB będący unikatowym identyfikatorem. 

3. Przelew ekspresowy BlueCash uznaje się za wykonany na rzecz właściwego Odbiorcy, 
jeżeli został wykonany zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym w treści 



zlecenia płatniczego bez względu na dostarczone przez Płatnika inne informacje 
dodatkowe. 

4. Jeżeli wskazany przez Płatnika w poleceniu przelewu ekspresowego BlueCash 
unikatowy identyfikator Odbiorcy jest nieprawidłowy, Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego. 
 

Rozdział IV. Autoryzacja przelewu 
 

§ 9 
Autoryzacja przelewu ekspresowego BlueCash dokonywana jest za pośrednictwem systemu 
eBankNet, poprzez potwierdzenie złożonej dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash za 
pomocą instrumentów autoryzujących dostępnych w systemie eBankNet. 
 
Rozdział V. Termin realizacji przelewów ekspresowych BlueCash 
 

§ 10 
1. Przelewy ekspresowe realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 

7/24/365) z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. 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 

System eBankNet 
Zgodnie z godzinami 
dostępności banku 

Odbiorcy* 

W czasie rzeczywistym 
 

*Godziny dostępności banków Odbiorcy dostępne są za pośrednictwem strony internetowej Banku; 

 
Rozdział VI. Opłaty 

§ 11 
Z tytułu realizacji przelewu ekspresowego BlueCash Bank pobiera opłatę zgodnie z 
obowiązującą w dniu złożenia przez Płatnika dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash 
Taryfą Prowizji i Opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku. 
 
Rozdział VII. Reklamacje 

§ 12 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących przekazania przez Bank środków z 
rachunku Banku Spółdzielczego w Brańsku prowadzonego na rzecz Płatnika, na rachunek 
Odbiorcy regulują postanowienia dotyczące reklamacji zawarte odpowiednio w: 

1) „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”; 
2) „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych”. 


