
Godziny realizacji przelewów                       

PRZELEWY ELIXIR 

1. Godziny realizacji sesji wychodzących do innych banków: 

I sesja – do godziny 08:00 

II sesja – do godziny 12:00 

III sesja – do godziny 14:30 

 

W przypadku polecenia przelewu na rachunek w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 

14:30 rachunek zostanie obciążony zgodnie z datą złożenia zlecenia ale transakcja zostanie 

zrealizowana w następnym dniu roboczym. 

2. Godziny realizacji sesji przychodzących z innych banków: 

I sesja – około godziny 12:00 

II sesja – około godziny 15:00 

III sesja – około godziny 17:30 

Różnice w terminie dostarczenia przelewów na konto zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które 

prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz każdy z banków. Każdy bank ma pełną dowolność w ustalaniu godzin, w 

których odbierają i przekazują przelewy do systemu Elixir. 

Sesje rozliczeń międzybankowych Elixir realizowane są tylko w dni robocze. 

Zlecenia realizowane są wyłącznie w PLN na rachunki w innych bankach krajowych i nie obejmują przelewów na 

rachunki Urzędów Skarbowych (US), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności. 

EXPRESS ELIXIR – płatności natychmiastowe 

• przelewy wychodzące i przelewy przychodzące - realizowane są w trybie 24h przez 7 dni w tygodniu, 

• przelewy złożone po godzinie 18:00 są realizowane niezwłocznie, a środki na rachunku odbiorcy są 

dostępne natychmiast, jednak na wyciągu bankowym w naszym banku są wykazywane pod datą 

kolejnego dnia roboczego. 

Czas realizacji przelewu typu Express Elixir – około kilkunastu sekund. 

Zlecenia realizowane są wyłącznie w PLN na rachunki w innych bankach krajowych, będących uczestnikami systemu i nie 

obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US). 

Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir 

PRZELEWY ZAGRANICZNE 

• przelewy wychodzące - złożone do godziny 15:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, 

• przelewy wychodzące - złożone po godzinie 15:00 realizowane są w następnym dniu roboczym, 

• przelewy przychodzące - księgowane są na kontach klientów do godziny 16:00 

 

https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/?rodzaj_uslugi=przelewy-natychmiastowe/

