
 
 

 

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir 

 
§ 1 

1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy:  

1) Bank – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, 

2) Przelew Express Elixir (przelew natychmiastowy) – jest usługą polegającą na przekazaniu w 

czasie rzeczywistym środków pieniężnych, z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek 

Odbiorcy przelewu w banku uczestniczącym w rozliczeniach Express Elixir, realizowana w 

ramach systemu Express Elixir oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.), 

na podstawie zlecenia płatniczego Zleceniodawcy, 

3) Zleceniodawca – Posiadacz rachunku bankowego prowadzonego przez Bank,  

4) Odbiorca przelewu – posiadacz rachunku płatniczego w banku, do którego kierowany jest 

przelew Express Elixir,  

5) System – system Express Elixir. 

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) Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 

rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych, 

2) Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 

rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych. 

§ 2 

1. Przelewy Express Elixir realizowane są wyłącznie w złotych polskich.  

2. Dyspozycja przelewu Express Elixir może zostać złożona 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 5.000,00 zł.  

6. Aktualna lista banków uczestniczących w rozliczeniach Express Elixir dostępna jest na stronie 

internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl). 

§ 3 

1. Zlecenie przelewu Express Elixir może zostać wysłane w godzinach dostępności Banku (w trybie 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem przerw technicznych) 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. 

2.  Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności systemu, wynikającego z przerw 

technicznych, uniemożliwiających prawidłową obsługę rozliczeń w systemie.  

3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile: 

1) wartość jednej dyspozycji przelewu Express Elixir nie przekracza limitu kwotowego dla 

pojedynczej transakcji;  

2) w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu Express Elixir do realizacji, bank 

odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie.  

4. W przypadku, gdy:  

1) bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie; 

2) prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych, 

Bank niezwłocznie przekaże Zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia do realizacji 

dyspozycji/zlecenia przelewu Express Elixir.  

5. Świadczenie usługi przelew Express Elixir jest odpłatne, wysokość opłat i prowizji ujęta jest w Taryfie 

prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane w złotych przez Międzypowiatowy Bank 

Spółdzielczy w Myszkowie. 


