
Załącznik Nr 3 do Regulaminu kart płatniczych Alior Bank SA; Załącznik nr 2 do Regulaminu rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych 

 

 

Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji 
 

Obowiązuje:  
- dla umów zawieranych od 9 października 2019 r. – od dnia zawarcia umowy, 
- dla umów zawartych do 8 października  2019 r. – od 15 grudnia 2019 r. r. 

Rodzaj dyspozycji4 

 
Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji1 

 
Sposób złożenia dyspozycji 

Placówka Banku 
Bankowość 

Telefoniczna 

Bankowość 
Internetowa / 

Mobilna 

Polecenie Zapłaty – realizacja obciążenia na 
rachunku dłużnika 

13:20 - - 

 Polecenie przelewu  
- w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i 
- niezadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET 

15:20 15:20 15:20 

 Polecenie przelewu  
- w kwotach przekraczających 1 mln złotych, albo 
- zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET 

15:30 15:30 15:30 

Polecenie przelewu – ZUS6 15:20 15:20 15:20 

Polecenie przelewu - Organ Podatkowy7 godziny  
pracy placówki 

23:55 23:55 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
godziny  

pracy placówki 
23:55 23:55 

Przelew natychmiastowy realizowany w ramach 
Express Elixir5 

godziny  
pracy placówki 

23:55 23:55 

Przelew natychmiastowy realizowany we 
współpracy z Blue Media5 

- 23:55 23:55 

Polecenie przelewu europejskiego/SEPA 
15:00 (dostępny od 
15 grudnia 2019 r.) 

15:00 (dostępny 
od 15 grudnia 

2019 r.) 
15:00 

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego 
Wysłany w trybie zwykłym (z wyłączeniem 
przelewów w EUR w ramach UE) 

15:00 15:00 15:00 

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego 
Wysłany w trybie pilnym w EUR, USD, GBP, PLN 

15:00 15:00 15:00 

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego 
Wysłany w trybie pilnym w pozostałych 
walutach2 

13:00 13:00 
13:00 

 

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego 
Wysłany w trybie ekspres3 (dla waluty EUR oraz 
PLN) 

14:00  14:00  14:00  

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego  
Wysłany w trybie ekspres3 (dla waluty USD oraz 
GBP) 

13:30  13:30  13:30 

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego  
Wysłany w trybie ekspres3 (dla waluty CHF) 

8:50 8:50 8:50 

    

Przelew (Express Elixir) otrzymany 23:55 
Polecenie przelewu i Polecenie przelewu 
zagranicznego/walutowego Otrzymany4  

17:00 

Polecenie przelewu i Polecenie przelewu 
zagranicznego/walutowego Otrzymany 
niespełniający warunków Ustawy  
o Usługach Płatniczych                 

15:00 

Doładowanie telefonu pre-paid 
Zgodnie z zapisami Regulaminu usługi  

doładowania telefonów pre-paid 
 

1 Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji przez Bank do realizacji w tym samym Dniu Roboczym. Dyspozycje złożone po godzinie 

granicznej będą rozliczone tak, jak dyspozycje przyjęte przez Bank w następnym dniu roboczym. 
2 Polecenie przelewu zagranicznego/ walutowego wysłane w walucie CNY, THB, HKD, ILS nie będą realizowane w trybie pilnym.   

3 Polecenie przelewu zagranicznego/ walutowego wysłane w walutach AUD, CAD, CZK, DKK, SEK, NOK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, 

MXN, HRK, CNY, THB, ILS, HKD nie będą realizowane w trybie ekspresowym.   
4 Przelew w walutach EUR, CZK, DKK, SEK, HUF, GBP, PLN, NOK, CHF, RON, BGN, LTL realizowany do jednego z krajów wymienionych  

w UUP. 
5 Możliwość realizacji przelewu uzależniona jest od dostępności systemu banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu i 

jest weryfikowana każdorazowo przy próbie realizacji przelewu. Klient otrzymuje informację o możliwości realizacji operacji lub jej braku. 
6 Przelew do ZUS realizowany w godzinach zgodnych dla przelewu krajowego Elixir. 
7 Przelewy do organów podatkowych rozliczane są w I sesji elixir kolejnego dnia roboczego z datą obciążenia rachunku wskazaną w 

zleceniu. 


