
 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny graniczne SAB Finance a.s. 

                                                                                     Dealing 

 
 

 
Rodzaj Zlecenia płatniczego 

Cut Off time - 
Płatność ekspresowa 1 

Cut Off time - 
Płatność standardowa 2 

Krajowy system płatności (płatność w PLN w Polsce) 13:30 16:00 

Płatność SEPA 3 12:30 16:00 

Zlecenie zagraniczne w GBP, USD, CAD, EUR (z wyłączeniem SEPA) 15:30 16:00 

Zlecenie zagraniczne w walucie PLN 12:00 15:30 

Zlecenie zagraniczne w walucie CHF, HUF 13:30 15:30 

Zlecenie zagraniczne w walucie SEK, NOK, DKK 10:30 13:30 

Zlecenie zagraniczne w walucie RUB 10:30 13:30 

Zlecenie zagraniczne w walucie AUD, CNY, JPY, HRK 4 11:30 (D-1) 13:30 (D-1) 

Zlecenie zagraniczne w walucie TRY 9:30 13:30 

 
Warunkiem obciążenia rachunku SAB Finance a.s. na rachunek bankowy odbiorcy w uzgodnionym Dniu rozliczenia Zlecenia płatniczego jest spełnienie 

warunków realizacji transakcji (tj. doręczenie Zlecenia płatniczego, uznanie środków na rachunku SAB Finance a.s. oraz jeśli nastąpi uzgodniony termin 

płatności Zlecenia płatniczego) najpóźniej do końca godzin granicznych (Cut off time) wymienionych powyżej w tabeli dla poszczególnych rodzajów 

płatności osobno (tj. w bieżących godzinach pracy SAB Finance a.s. do realizacji Zlecenia płatniczego). 

 

W przypadku spełnienia pozostałych warunków realizacji transakcji, jednak gdy uznanie środków nastąpi dopiero po upływie odpowiedniego czasu (Cut off 

time)   zlecenie płatnicze zostanie rozliczone przez SAB Finance a.s.  następnego dnia roboczego, o ile nie upłynął uzgodniony dzień rozliczenia transakcji. 

Jeżeli klient wypełni w zleceniu płatniczym szybkość płatności „EXPRESS” i spełni warunki do realizacji transakcji (w tym doręczenia Zlecenia płatniczego i 

uznania środków na rachunku płatniczym SABF do odpowiedniej godziny granicznej Cut Off time dla Płatności Ekspresowych wymienionych w tabeli dla 

każdego rodzaju płatności osobno), środki obciążają rachunek SAB Finance a.s. w krótszych terminach (zwykle w dniu doręczenia Zlecenia płatniczego, 

jeżeli spełnione są pozostałe warunki realizacji transakcji). Uwaga: od klienta pobierana jest opłata za płatność „EXPRESS” zgodnie z opublikowanym 

cennikiem SAB Finance a.s. 

Informacje o realizacji zleceń płatniczych w walutach niewymienionych na liście walut wymienionych w tabeli udzieli SAB Finance a.s. przy negocjowaniu 
warunków transakcji/ Zlecenia płatniczego. 

 

 
1 Uznanie płatności w banku odbiorcy zazwyczaj D+0 

2 Uznanie wpłaty w banku odbiorcy zazwyczaj D+1-3, w zależności od szybkości przetwarzania banku odbiorcy 

3 Płatność SEPA to płatność w EUR w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), czyli krajów UE/EOG oraz Szwajcaria, 
Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Monako, ze wskazaniem numeru rachunku płatnika i odbiorcy w formacie IBAN, banku płatnika  i odbiorcy w formacie BIC (kod 
SWIFT), z rodzajem opłaty SHA i bez szczególnych wymagań dotyczących przetwarzania. 

4 Nie można w trybie płatności D+0. Aby wprowadzić zlecenie płatnicze w tych walutach, potrzeba należycie wypełnić zlecenie płatnicze oraz środki pieniężne muszą 
zostać uznane na koncie SAB Finance a.s. najpóźniej w godzinach określonych w tabeli dla poszczególnych rodzajów płatności (tj. w aktualnych godz inach pracy SAB 
Finance a.s. dla realizacji Zlecenia płatniczego), jeden dzień PRZED uzgodnionym dniem rozliczenia transakcji lub zapadalności zlecenia płatniczego. 

 

 


