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Przyjęto Uchwałą nr 105/2021 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

Obowiązuje od dnia 2 września 2021 roku 

 

OPERACJE REALIZOWANE Z RACHUNKÓW W MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

Rodzaj zlecenia 
Godziny przyjmowania 

dyspozycji 

Czas uznania 

rachunku odbiorcy 

Przelewy wewnątrz Mazovia Banku Spółdzielczego pomiędzy 

rachunkami w tej samej walucie 

we wszystkie dni tygodnia1 

24h 

w ciągu 

jednej minuty 

Przelewy wewnątrz Mazovia Banku Spółdzielczego pomiędzy 

rachunkami w różnych walutach (przewalutowanie) 

w dni robocze 

8:00  -  15:30 

w ciągu 

jednej minuty 

Przelewy krajowe Elixir wysyłane na rachunki do innego banku 

w dni robocze 

0:00  -  13:30 

tego samego 

dnia roboczego 

w dni robocze 

13:31  –  23:591 

następnego dnia 

roboczego 

w soboty, niedziele i święta1 

24h 

następnego dnia 

roboczego 

Przelewy krajowe Sorbnet wysyłane na rachunki do innego banku 
w dni robocze 

8:00  -  14:30 

w ciągu 

jednej godziny 

Natychmiastowe przelewy krajowe Express Elixir wysyłane na 

rachunki do innego banku krajowego 

we wszystkie dni tygodnia1 

24h 

w ciągu 

jednej minuty 

Przelewy zagraniczne/walutowe SEPA, TARGET2, SWIFT 

w walucie EUR wysyłane w trybie standardowym 

w dni robocze 

8:00  -  16:00 

następnego 

dnia roboczego 

Przelewy zagraniczne/walutowe SWIFT 

w walucie innej niż EUR wysyłane w trybie standardowym 

w dni robocze 

8:00  -  16:00 
w dwa dni robocze 

Przelewy zagraniczne/walutowe TARGET2 w walucie EUR wysyłane 

w trybie pilnym lub przelewy zagraniczne/walutowe SWIFT 

w walutach PLN, EUR, USD, GBP wysyłane w trybie pilnym 

w dni robocze 

8:00  -  12:00 

tego samego 

dnia roboczego 

1 zlecenia przyjęte w dni robocze po godzinie granicznej 17:30 oraz w soboty, niedziele i święta będą widoczne na wyciągu 

bankowym z datą księgowania następnego dnia roboczego. 

 

OPERACJE PRZYCHODZĄCE NA RACHUNKI W MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

Rodzaj zlecenia 
Godziny przyjmowania 

dyspozycji 

Przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych wewnątrz Mazovia Banku w tej 

samej walucie 

we wszystkie dni tygodnia1 

24h 

Przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych wewnątrz Mazovia Banku 

w różnych walutach (przewalutowanie) 

w dni robocze 

8:00  -  14:30 
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Przelewy krajowe i zagraniczne/walutowe przychodzące z rachunków 

prowadzonych w innych bankach z wyłączeniem przelewów Express Elixir 

w dni robocze 

8:00  -  17:30 

Natychmiastowe przelewy krajowe Express Elixir przychodzące z rachunków 

prowadzonych w innych bankach 

we wszystkie dni tygodnia1 

24h 

1 zlecenia przyjęte w dni robocze po godzinie granicznej 17:30 oraz w soboty, niedziele i święta będą widoczne na wyciągu 

bankowym z datą księgowania następnego dnia roboczego. 


