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§1.  

1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 
1) przelew ekspresowy – transakcja krajowa w postaci przelewu wychodzącego zewnętrznego w ramach której środki 

pieniężne są przekazywane na rachunek Odbiorcy za pośrednictwem systemu BlueCash; 
2) system BlueCash- System Płatności BlueCash – stworzona i prowadzona przez Blue Media SA z Siedzibą w Sopocie 

przy ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w 
czasie rzeczywistym; 

3) Zasady- Zasady realizacji przelewów ekspresowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., zwane także 
Zasadami realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w mBanku, Zasadami realizacji rozliczeń w formie polecenia 
zapłaty w MultiBanku lub Zasadami realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Klientów Private Banking BRE Banku 
SA. 

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 otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (mBank); 
2) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (mBank- dawny MultiBank); 
3) Regulaminu świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.; 
4) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących  dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.; 
5) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A (mBank- dawny MultiBank). 
§2.  

1. Złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego może nastąpić z Rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego lub rachunku bieżącego prowadzonego na zasadach określonych  w jednym z regulaminów  wskazanych 
w § 1 ust. 3.  

2. Bank udostępnia informację o: 
1) typach Rachunków wskazanych w ust.1 powyżej z których możliwe jest złożenie zlecenia płatniczego w postaci 

przelewu ekspresowego; 
2) walutach, w których możliwe jest złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego; 
3) minimalnej i maksymalnej kwocie przelewu ekspresowego; 
4) godzinach dnia roboczego dla transakcji płatniczych w rozumieniu UUP, w których możliwe jest złożenie zlecenia 

płatniczego w postaci przelewu ekspresowego oraz 
5) liczbie przelewów ekspresowych możliwych do zrealizowania w danym przedziale czasowym; 
za pośrednictwem strony internetowej Banku, za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku*/ w oddziałach Banku**. 

3. Warunkiem złożenia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego jest dokonywanie przez Posiadacza Rachunku 
autoryzacji dyspozycji, w tym zleceń płatniczych za pomocą haseł jednorazowych w postaci kodów sms. 

§3.  
1. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego może być złożone wyłącznie z datą bieżącą. 
2. Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego może zostać złożone wyłącznie na rachunek Odbiorcy prowadzony w 

banku będącym  uczestnikiem systemu BlueCash.  
3. 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 w momencie przyjęcia przez Bank zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego. 

§4.  
1. Bank odmawia przyjęcia zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego w sytuacji, gdy: 

1)  rachunek Odbiorcy nie jest prowadzony 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 realizację tego zlecenia płatniczego; 
3)  Płatnik wykorzystał w limit przelewów ekspresowych dostępnych na Rachunku w danym okresie czasowym. 

2. Bank powiadamia Płatnika o odmowie przyjęcia zlecenia płatniczego o którym mowa w ust.1: 
1) w formie komunikatu - w przypadku zlecenia płatniczego składanego za pośrednictwem serwisu transakcyjnego 

Banku; 
2) w formie ustnej- w przypadku zlecenia płatniczego składanego za pośrednictwem BOK, w placówce Banku*/w oddziale 

Banku**.. 
§5.  

Informacja dotycząca zasad przeprowadzania przez BlueMedia SA rozrachunków międzybankowych w systemie BlueCash oraz 
informacja o bankach będących uczestnikami systemu BlueCash zawarta jest  na stronie internetowej BlueMedia SA  w sieci 
Internet pod adresem  www.bluemedia.pl.  
 
 * dotyczy przelewów ekspresowych realizowanych z Rachunków prowadzonych na rzecz Posiadaczy Rachunków niebędących 

Klientami Private Banking  
** dotyczy przelewów ekspresowych realizowanych z Rachunków prowadzonych na rzecz Posiadaczy Rachunków będących 

Klientami Private Banking  
 
 
 
 
 

 


