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§1
Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji przelewów ekspresowych BlueCash
w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.
§2
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
2) Blue Cash - prowadzony przez Blue Media SA system płatności BlueCash na podstawie
wydanej dnia 25 listopada 2011r. zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
3) Blue Media SA – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185;
wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru
instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników
kredytowych
pod
numerem
RPK002057,
do
rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pod numerem 11050,
4) Przelew ekspresowy – transakcja płatnicza w postaci przelewu realizowana w systemie
BlueCash,
5) Pula zabezpieczeń płatności – środki zgromadzone na rachunku Banku zabezpieczające
rozliczenie płatności z wykorzystaniem systemu płatności BlueCash na zasadach
określonych pomiędzy Bankiem a Blue Media Spółka Akcyjna,
6) Tabela dostępności – informacje dostępne na stronie https://bluecash.pl/spbc/out oraz na
stronie internetowej Banku zawierające odpowiednio wykaz uczestników BlueCash wraz
z godzinami dostępności tych uczestników w zakresie zlecenia i odbioru przelewów
z wykorzystaniem tych systemów płatności,
7) Uczestnik BlueCash – podmioty, które na mocy umowy z Blue Media SA przystąpiły do
systemu BlueCash, lista uczestników dostępna jest na stronie https://bluecash.pl/spbc/out
8) Zlecający – osoba fizyczna lub inny podmiot zlecający wykonanie transakcji płatniczej
w formie przelewu ekspresowego.
§3
1. Warunkiem udostępnienia usługi przelewów ekspresowych jest zawarcie z Bankiem
umowy o prowadzenie rachunku w walucie polskiej (PLN).
2. Zlecenie transakcji płatniczej w formie przelewu ekspresowego możliwe jest wyłącznie za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, opisanego w Regulaminie
świadczenia usług bankowości elektronicznej dla Klientów Banku Spółdzielczego w
Krasnymstawie.
3. Przelewy ekspresowe realizowane są na podstawie Regulaminu przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.
§4
1. Przelew ekspresowy może zostać zrealizowany wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
2. Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 0,01 zł.
3. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 20 000 zł.
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4. Warunkiem realizacji przelewu ekspresowego jest zapewnienie na rachunku Zlecającego
wolnych środków w wysokości odpowiadającej kwocie przelewu wraz z opłatami za jego
realizację.
5. Przelew ekspresowy może zostać zrealizowany wyłącznie jako przelew jednorazowy z
datą bieżącą.
6. Zlecenie płatnicze w formie przelewu ekspresowego może być wykonane wyłącznie na
rachunek odbiorcy prowadzony przez bank będący uczestnikiem BlueCash.
7. Bank realizuje przelewy ekspresowe do wysokości puli zabezpieczeń płatności określonej
umową, pomiędzy Bankiem a Blue Media SA, określającą zasady funkcjonowania
systemu BlueCash.
8. Bank nie realizuje przelewów ekspresowych na rachunki Urzędów Skarbowych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz w trybie MPP.
§5
1. Przelew ekspresowy realizowany jest niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Przelew ekspresowy realizowany jest w godzinach określonych w Tabeli dostępności,
zarówno dla Banku, jak i dla dostawcy usług płatniczych odbiorcy.
§6
Bank pobiera opłaty za przelewy ekspresowe zgodnie z Tabela opłat i prowizji obowiązującą
dla rachunku prowadzonego na rzecz Zlecającego.
§7
W przypadku naruszenia któregoś z warunków wymienionych w § 3 lub § 4, Bank może
odmówić realizacji zlecenia, o czym poinformuje Zlecającego stosownym komunikatem.
§8
1. Bank ponosi odpowiedzialność za realizację przelewów ekspresowych na warunkach
przewidzianych w umowie o prowadzenie rachunku.
2. Zasady składania reklamacji określa Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.
§9
W związku z wykonaniem przelewu ekspresowego dane osobowe mogą być przetwarzane
przez Blue Media SA oraz innych uczestników BlueCash. Polityka prywatności Blue Media
SA publikowana jest na stronie https://bm.pl/
§ 10
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie
postanowienia zawartej w Umowie o prowadzenie rachunku.

zastosowanie

mają

2. Do usług opisanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym Prawa bankowego, Ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego,
Ustawy prawo dewizowe, a także Ordynacji podatkowej.
§ 11
Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2019r.
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