Zasady realizacji przelewów ekspresowych BlueCash
w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu
§ 1.
1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia należy rozumieć:
1) Bank-Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu z/s w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 18,
99-400 Łowicz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000040238, REGON:000502581, NIP: 834-000-06-58;
2) Blue Media S.A.-Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul.Haffnera 6, 81-717
Sopot wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN
(w całości wpłaconym ), o numerze NIP: 585-13-51-185;
3) Przelew ekspresowy (BlueCash)-transakcja krajowa w postaci przelewu wychodzącego
zewnętrznego, w ramach której środki pieniężne są przekazywane na rachunek odbiorcy z
wykorzystaniem mechanizmów systemu informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o
zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu szybkich przelewów;
4) System BlueCash-System Płatności BlueCash-stworzona i prowadzona przez Blue Media
S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul.Haffnera 6, 81-717 Sopot, platforma elektroniczna, na której
dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym;
5) System Internet Banking- informatyczny system transakcyjny Banku.
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 świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania
kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i
PKZP w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu;
2) Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania
kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w
Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu.
§ 2.
Złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego może być dokonane z
następujących rachunków:
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR);
2) rachunku bieżącego i pomocniczego na działalność rolniczą i gospodarczą;
prowadzonych na zasadach określonych w regulaminach wskazanych w § 1 ust.3.
§ 3.
1.
2.
3.
4.
5.

Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BlueCash wynosi 0,01 zł.
Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego BleuCash wynosi 20.000 zł
Przelew ekspresowy (BlueCash) jest wykonywany wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Bank realizuje przelewy ekspresowe 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Bank realizuje przelewy ekspresowe do wysokości puli zabezpieczeń płatności określonej umową
współpracy Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu, a Blue Media S.A. określającej
zasady funkcjonowania sytemu BlueCash.

§ 4.
1. Dyspozycja przelewu ekspresowego BlueCash może być złożona za pośrednictwem systemu
Internet Banking, oraz poprzez złożenie przelewu w placówkach banku.
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. Warunkiem złożenia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego jest dokonywanie
przez posiadacza rachunku autoryzacji dyspozycji, w tym zleceń płatniczych za pomocą hasła
jednorazowego z listy haseł jednorazowych, lub w postaci elektronicznej z użyciem karty chipowej,
tokena.
4. Blue Media świadczy dla Banku usługę na podstawie otrzymanego od Banku oświadczenia
dotyczącego wykonania przez Blue Media transakcji płatniczej (zlecenie płatnicze). Otrzymanie
zlecenia płatniczego przez Blue Media następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Blue Media,
wskazany Bankowi w trakcie składania Zlecenia, został uznany kwotą transakcji płatniczej wraz z
przysługującą Blue Media opłatą, przy czym Bank powinien oznaczyć środki przekazanym mu
przez Blue Media ID. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Blue Media w
dniu niebędącym dla Blue Media dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało
otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, za wyjątkiem przypadków, gdy
ze względu na godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Blue
Media otrzymanie zlecenia płatniczego w dniu niebędącym dla Blue Media dniem roboczym jest
możliwe.
5. Blue Media realizuje Usługę nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu
zlecenia płatniczego zgodnie z ust. 4 powyżej. W przypadku, gdy Blue Media otrzymała zlecenie
płatnicze w dniu niebędącym dla Blue Media dniem roboczym, a ze względu na godziny księgowań
wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Blue Media, realizacja transakcji
płatniczej na podstawie otrzymanego zlecenia płatniczego jest w tym dniu możliwa, Blue Media
zrealizuje transakcję płatniczą do końca dnia, w którym Blue Media otrzymała zlecenie płatnicze. W
przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, realizacja transakcji płatniczej nie jest
możliwa w dniu otrzymania zlecenia płatniczego, Blue Media zrealizuje transakcję płatniczą do
końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
W przypadku realizacji przelewu do banku współpracującego jakim jest Bank Pekao S.A. czas
realizacji przelewu na kwotę powyżej 5.000 zł może potrwać dłużej niż zakładany, ze względu na
wprowadzoną przez Bank Pekao S.A konieczność autoryzacji wykonywanej transakcji (czas ten
może wynieść powyżej 1 godziny a w skrajnych przypadkach nawet 72 godziny).
Według statystyk Blue Media w czasie wynoszącym nie więcej niż 15 sekund od momentu
przyjęcia prawidłowego zlecenia płatniczego realizowane jest 13,82% transakcji, a w czasie
wynoszącym nie więcej niż 30 sekund od momentu przyjęcia prawidłowego zlecenia płatniczego
realizowane jest 58,43% transakcji (dane dla miesiąca marca 2012 r.).
6. Przed złożeniem dyspozycji przelewu ekspresowego BlueCash Płatnik zobowiązany jest zapoznać
się z treścią „Zasad realizacji przelewów ekspresowych BlueCash w Banku Spółdzielczych Ziemi
Łowickiej w Łowiczu”.
7. Bank obciąża rachunek Płatnika kwotą wskazaną przez Płatnika podczas składania zlecenia
płatniczego w postaci przelewu ekspresowego, oraz należną bankowi opłatą z tytułu realizacji
przelewu ekspresowego w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu”, w momencie przyjęcia przez Bank
zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego.
8. Wykaz banków, do których możliwe jest wykonanie przelewu ekspresowego dostępny jest za
pośrednictwem strony internetowej Banku.
§ 5.
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. Jeżeli wskazany przez Płatnika w poleceniu przelewu ekspresowego BlueCash identyfikator
odbiorcy jest nieprawidłowy, bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zlecenia płatniczego.

4. Dane osobowe Płatnika oraz Odbiorcy przelewu, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych
firmy Blue Media S.A. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w
Zasadach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Nr 101 poz.926 z 2002 r. ze zm.).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
realizacji usługi.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Blue Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul.Haffnera 6, 81-717 Sopot, w celu prawidłowej realizacji
usługi zgodnie z ust.4.
§ 6.
1. Bank odmawia przyjęcia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego w sytuacji gdy:
1) rachunek odbiorcy nie jest prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu
BlueCash;
2) w momencie złożenia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego Płatnik nie
zapewni na rachunku odpowiedniej ilości środków pozwalającej na wykonanie złożonej
dyspozycji.
2. Bank powiadamia Płatnika o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:
1) w formie komunikatu –w przypadku zlecenia płatniczego składanego za pośrednictwem
serwisu transakcyjnego Banku;
2) w formie ustnej – w przypadku zlecenia płatniczego składanego w oddziale Banku

§ 7.
Informacja dotycząca zasad przeprowadzania przez BlueMedia S.A.
rozrachunków
międzybankowych w systemie BlueCash, oraz informacja o bankach będących uczestnikami systemu
BlueCash zawarta jest na stronie internetowej BlueMedia S.A pod adresem www.blumedia.pl.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Zasad realizacji przelewów ekspresowych BlueCash w
Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu” i akceptuję ich treść.

