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WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH W RAMACH 
JEDNOLITEGO OBSZARU PŁATNOŚCI W EURO (SINGLE EURO PAYMENT AREA, SEPA ) 
 

1.Postanowienia ogólne 
Poniższe warunki mają zastosowanie do realizacji zleceń 
klientów w procedurze przelewu w czasie rzeczywistym. 
Ponadto zastosowanie mają Ogólne Warunki oraz Warunki 
Szczególne Dotyczące Bankowości Elektronicznej za 
Pośrednictwem Aplikacji WU+, chyba że poniżej uzgodniono 
inaczej. 

 
1.1 Podstawowe cechy 
Klient może zlecić Bankowi przekazanie, za pomocą 
polecenia przelewu w czasie rzeczywistym, kwoty pieniężnej 
w euro w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro 
(Single Euro Payment Area, SEPA) dostawcy usług 
płatniczych odbiorcy w odpowiednim czasie zgodnie z 
Punktem 1.5 poniżej, pod warunkiem, że ten dostawca usług 
płatniczych akceptuje takie płatności na podstawie umowy 
„SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST)” jest 
dostępny za pośrednictwem systemu płatniczego 
stosowanego przez Bank. Dostawca usług płatniczych 
odbiorcy jest zobowiązany wobec odbiorcy do udostępnienia 
mu kwoty płatności w ciągu kilku sekund, o ile jest to 
możliwe. Bank przekazuje płatnikowi informację o wykonaniu 
polecenia przelewu w czasie rzeczywistym w wykazie 
transakcji dostępnym za pośrednictwem bankowości 
internetowej lub innego uzgodnionego kanału 
elektronicznego, a następnie za pośrednictwem wyciągu z 
rachunku. To samo dotyczy sytuacji, gdy przelew zostanie 
odrzucony lub nie może zostać zrealizowany. 
 
Jeżeli Bank otrzyma przelew w czasie rzeczywistym na 
rachunek płatniczy prowadzony w euro, przyjmie kwotę 
przelewu i poinformuje o tym odbiorcę w uzgodnionej formie 
oraz za pośrednictwem wyciągu z rachunku. 
 
1.2 Limit kwoty 
Limity kwot zleceń są określone w taryfie Banku. 
 
1.3 Otrzymanie i odwołanie zlecenia 
Tytułem zmiany Punktu 39a Ogólnych Warunków oraz 
Punktu 6 Warunków Szczególnych Dotyczących 
Bankowości Elektronicznej za Pośrednictwem Aplikacji 
WU+, Bank będzie prowadził działalność gospodarczą 
wymaganą do wykonywania poleceń przelewu w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem uzgodnionych 
elektronicznych kanałów dostępu (np. bankowości 
internetowej) przez cała dobę, siedem dni w tygodniu, przez 
wszystkie dni kalendarzowe w roku. Gdy Bank otrzymana 
zlecenie, klient nie może go już odwołać. 
 
1.4 Odmowa wykonania 
Tytułem uzupełnienia Punktu 39 ustępu (6) i Ustępu (8) 
Ogólnych Warunków Bank odmówi wykonania zlecenia w 
trybie natychmiastowym, jeśli: 

- nie został uzgodniony rachunek debetowy dla przelewów w 
czasie rzeczywistym; 
- warunki wykonania, np. skuteczna autoryzacja, zgodność z 
postanowieniami austriackiej Ustawy o Przeciwdziałaniu 
Praniu Pieniędzy na Rynkach Finansowych (Finanzmarkt-
Geldwäschegesetz) lub przepisami o embargu, nie mogą 
być jednoznacznie zweryfikowane w trybie 
natychmiastowym; 
- walutą rachunku debetowego nie jest euro (rachunek 
walutowy); 
- dostawca usług płatniczych odbiorcy nie jest dostępny za 
pośrednictwem systemu płatniczego stosowanego przez 
Bank, w szczególności z uwagi na fakt, że nie stosuje on tej 
procedury. 

 
W razie ostatecznej decyzji o odmowie wykonania zlecenia 
Bank zawiadomi klienta o tym fakcie zgodnie z Punktem 1.1.  
 
1.5 Termin wykonania 
Bank, tytułem zmiany Punktu 39a Ustępu (3) Ogólnych 
Warunków, jest zobowiązany zapewnić, że dostawca usług 
płatniczych odbiorcy otrzyma środki przesłane w ramach 
przelewu w czasie rzeczywistym po pomyślnej weryfikacji 
spełnienia warunków wykonania zlecenia w uzgodnionym 
terminie wykonania określonym w liście opłat i usług Banku. 

 
W przypadku odmowy Bank zastrzega sobie prawo do 
zablokowania kwoty zleconej do przekazania na odpowiedni 
czas w celu dokonania ostatecznej oceny zgodności z 
obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
(w tym austriacką Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu 
Pieniędzy na Rynkach Finansowych (Finanzmarkt-
Geldwäschegesetz)) lub przepisami dotyczącymi embarga 
lub sankcji, w celu natychmiastowego wykonania zlecenia po 
ostatecznym rozliczeniu w wyniku takiej oceny. W takich 
przypadkach może zostać przekroczony czas wykonania 
zlecenia uzgodniony w liście opłat i usług Banku. 
 

Aneks: Lista państw i terytoriów SEPA 

 

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej:  
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja (w tym Gujana Francuska, 
Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion), Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy., 

Pozostałe państwa: Islandia, Liechtenstein, Norwegia. 
 

Pozostałe państwa i terytoria 

Andora, Guernsey, Jersey, Monako, San Marino, St. Pierre i 
Miquelon, Szwajcaria, Watykan, Wyspa Man, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 


