
Výpis z běžného účtu
Číslo výpisu:
Výpis ze dne:
Předchozí výpis ze dne:
Periodicita výpisu:
Strana:

2021/7
30.07.2021

1/1

30.06.2021
měsíční

Nadační fond Upřímné srdce
č.p. 94
411 16 Klapý

Informace o účtu

Obchodní místo: MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3485/35B
400 00 ÚSTÍ NAD LABEM

Bankovní spojení:

Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:

218164200 / 0600

CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
AGBACZPP

Označení měny: CZK

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Počáteční zůstatek:

Konečný zůstatek:

27 255,94

27 867,56

Obrat kredit:
Obrat debet:

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

611,62
0,00

23 776,47
18 000,00

Za celou historii Od 01.01.2021

Celkový výdělek na odměnách bene+
Z toho: Celkem za platby kartami

Prémiové odměny celkem

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek
z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

 Počáteční zůstatek 27 255,94Přehled transakcí

Datum Bankovní spojení Kód transakce VS Debetní obrat Kreditní obrat
zpracování / Popis Datum zaúčtování / KS Částka Částka
Valuta odepsání SS
19.07.2021 1565585063/0800 210718CST0021045744 0 100,00

Poula Matěj 19.07.2021 0000
19.07.2021

AV: Matěj a Zuzka Poulovi   

26.07.2021 1045011023/3030 2107261548510393 25091975 250,00
OKAMŽITA ÚHRADA 27.07.2021 0

27.07.2021
AV: M. Měrka   

27.07.2021 261961547/0300 210727PR00000079012 0025091981 250,00
ZLATOHLAVKOVA DITA 27.07.2021

27.07.2021
31.07.2021 210730GTA900001 11,62

KREDITNÍ ÚROKY 30.07.2021
30.07.2021

Celkový počet transakcí: 4 Součet obratů na výpisu: 0,00 611,62

Konečný zůstatek 27 867,56

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová





 

 

Změny smluvní dokumentace od listopadu 2021 
 

Vážená klientko / Vážený kliente, 
 
dovolte nám, abychom Vás informovali o změnách produktů, služeb a poplatků, které se stanou účinnými od listopadu 
2021. Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších z nich, detailní popis změn pak naleznete v příloze. 
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU: 

• zpřesňujeme, že zahrnujeme do současného počtu transakcí v rámci konta měsíčně zdarma SEPA úhrady 
odchozí i příchozí v měně EUR do zemí EHP a také příchozí a odchozí tuzemské úhrady okamžité. 

• měníme výši poplatku za zaslání papírového výpisu u některých běžných účtů a kont poštou z 30 Kč na 50 Kč 
a toto zohledňujeme ve všech frekvencích zaslání výpisů poštou. Levnější variantou je zaslání výpisů 
elektronicky. Rádi Vám s tím pomůžeme na jakékoliv naší pobočce. 

• měníme výši poplatků za zasílání informačních SMS z 2,50 Kč na 3,50 Kč. Informace o pohybech na účtu můžete 
dostávat opět zcela zdarma, a to prostřednictvím push zpráv v naší mobilní aplikaci Smart Banka nebo e-mailem. 
Změnu provedete jednoduše v aplikaci Smart Bank nebo v Internet Bance. 

• měníme výši poplatku pro odchozí tuzemské i zahraniční úhrady prioritní zadané prostřednictvím přímého 
bankovnictví z 160 Kč na 200 Kč. 

• rušíme Speciální Produktové podmínky Běžného účtu – Konto PRO podnikání. Veškeré poplatky budou uvedeny 
v Sazebníku pro podnikatelské subjekty. 

• upravujeme některé lhůty pro Vaše pohodlnější předání platebního příkazu s platností od 21. 11. 2021.  
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET A KREDITNÍCH KARET: 

• rušíme poplatek za výběr hotovosti prostřednictvím debetní karty na přepážce bank (Cash Advance) jinde v ČR 
nebo v zahraničí. 

• rušíme poplatek za přehled o použití debetní karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank. 
• rušíme poplatek za změnu limitu debetní karty na obchodním místě. 
• rušíme poplatek za opakované zaslání původního PINu u debetních karet. 
• rušíme poplatek za blokaci debetní karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo 

exekuce. 
• rušíme poplatek za změnu limitu kreditní karty na obchodním místě. 

 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK TERMÍNOVANÝCH VKLADŮ: 

• zpřesňujeme textaci v produktových podmínkách pro termínované vklady. 
• v Produktových podmínkách Revolvingového termínovaného vkladu rušíme automatické převody. 

 
Kompletní popis všech změn naleznete v příloze Detailní přehled o změnách smluvní dokumentace. Aby se Vám v 
dokumentu snadněji orientovalo, je na jeho začátku stručný přehled. Úplná znění smluvních dokumentů naleznete  
na internetových stránkách www.moneta.cz/zmeny-listopad-2021 ve složce Právnické osoby a podnikatelé / 
v sekci Změny od listopadu 2021. Smluvní dokumenty tam budou zveřejněny od 25. 8. 2021.  
 
V případě dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 444 555. 
 
S přáním hezkého dne  
 
Vaše MONETA Money Bank 
 
 
 
 
 
V případě nesouhlasu se změnami smluvních ujednání účinnými od 1.11.2021 můžete písemně vyjádřit svůj nesouhlas 
a současně bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět svůj závazek ze smlouvy do 31. 10. 2021. V případě změn 
účinných od 21.11.2021 takto můžete postupovat do 20.11.2021. V opačném případě se změny k 1. 11. 2021, resp. k 
21.11.2021 stanou účinnými.  
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PŘÍLOHA:  
 
Níže naleznete detailní přehled změn, které budou provedeny v jednotlivých smluvních dokumentech a které nahradí 
původní smluvní ujednání. 
 
Vysvětlení k níže uvedeným změnám: 

• podbarvení šedou barvou a tučným písmem označuje nově doplněný text. 
• škrtnuté části označují text, který se vypouští. 
• nový název poplatku a nová výše poplatku je vyznačeno tučným písmem.  
• název poplatku je uveden v uvozovkách. 
 

 
1. DETAILNÍ PŘEHLED O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE ÚČINNÝCH OD 1. 11. 2021 
 
ZMĚNY V SAZEBNÍKU POPLATKŮ ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ 
OSOBY PODNIKATELE  
 
Sekce A Aktuálně nabízené produkty: 
 
V sekci I.2 Běžné účty – konta v CZK – část I. (platí pro konta Genius Business Start, Genius Business Complete, Genius 
Business Optimal, Obchodní konto Komfort): 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Start „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: 
jedenkrát měsíčně z 49 Kč na 69 Kč / jedenkrát týdně z 139 Kč na 209 Kč / denně při pohybu na účtu z 619 Kč 
na 964 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Start od 25. měsíce od založení účtu „Vedení účtu 
včetně zaslání výpisu poštou“: jedenkrát měsíčně z 249 Kč na 269 Kč / jedenkrát týdně z 339 Kč na 409 Kč / 
denně při pohybu na účtu z 819 Kč na 1 164 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Complete „Vedení účtu včetně zaslání výpisu 
poštou“: jedenkrát měsíčně z 179 Kč na 199 Kč / jedenkrát týdně z 269 Kč na 339 Kč / denně při pohybu na 
účtu z 749 Kč na 1 094 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• navyšujeme počet plateb měsíčně zdarma u Genius Business Optimal: „Odchozí úhrada podle jednorázového 
platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví a MultiCash nebo zadaná nepřímo, odchozí 
úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu 
z účtu u jiné banky“ z 50 ks na 250 ks. Neomezený počet tuzemských transakcí v rámci MONETA Money Bank 
zůstává. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Optimal „Vedení účtu včetně zaslání výpisu 
elektronicky“: jedenkrát měsíčně/ jedenkrát týdně/ denně při pohybu na účtu z 219 Kč na 250 Kč. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Optimal „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: 
jedenkrát měsíčně z 249 Kč na 300 Kč / jedenkrát týdně z 339 Kč na 440 Kč / denně při pohybu na účtu z 819 Kč 
na 1 195 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Obchodní konto Komfort „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: 
jedenkrát měsíčně z 529 Kč na 549 Kč / jedenkrát týdně z 619 Kč na 689 Kč / denně při pohybu na účtu 
z 1 099 Kč na 1 444 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• navyšujeme počet „Debetních karet Business“ zdarma v rámci konta Obchodní konto Komfort z 1 ks na 2 ks. 
Cena debetní karty Business Premium v rámci konta zůstává i nadále 149 Kč. 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví a MultiCash nebo zadaná 
nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady 
podle příkazu k inkasu z účtu u jiné banky a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně 
EUR do zemí EHP a příchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a 
odchozí tuzemské úhrady okamžité“ platí pro konta Genius Business Start, Genius Business Complete, 
Genius Business Optimal, Obchodní konto Komfort. 

• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, platí pro Genius Business Start a nad 
10 kusů měsíčně zdarma pro Genius Business Optimal. 

• doplňujeme do této sekce nově Konto PRO podnikání, kde budou uvedeny všechny poplatky s tímto kontem 
spojené, jelikož rušíme Speciální produktové podmínky Konta PRO podnikání. 
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V sekci I.2 Běžné účty – konta v CZK – část II. (platí pro konta Genius Business Export/Import 30 a 100): 

• zpřesňujeme textaci poplatku „Počet účtů v cizí měně zařazených v rámci konta pro zvýhodněný zahraniční 
platební styk (vedení účtu v cizí měně – poplatek sjednán v části Běžné účty v cizích měnách, výběr měn záleží 
na Klientovi). 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví a MultiCash nebo zadaná 
nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady 
podle příkazu k inkasu a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí 
EHP a příchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a odchozí 
tuzemské úhrady okamžité“ platí pro konta Genius Business Export/Import 30 a 100. 

• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, platí pro konta Genius Business 
Export/Import 30 a 100 pouze v případě překročení 20 ks měsíčně zdarma. 

• měníme výši poplatku „Prioritní zpracování odchozí úhrady - SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP 
(účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu) - předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo“ 
z 160 Kč na 200 Kč. 

 
V sekci I.3 Běžné účty v CZK: 

• měníme výši měsíčního poplatku pro Běžný korunový účet pro zdravotnické a další subjekty „Vedení účtu včetně 
zaslání výpisu poštou“: jedenkrát měsíčně z 70 Kč na 80 Kč / jedenkrát týdně z 220 Kč na 223 Kč / denně při 
pohybu na účtu z 835 Kč na 989 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

 
V sekci I.4 Běžné účty v cizích měnách: 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v EUR „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 4 EUR 
na 6 EUR.  Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky neměníme, proto levnější variantou je 
zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v USD „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 6 USD 
na 8 USD. Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky neměníme, proto levnější variantou je 
zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v GBP „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 3 GBP 
na 6 GBP. Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky neměníme, proto levnější variantou je 
zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v RUB „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 240 RUB 
na 350 RUB. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v PLN „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 24 PLN 
na 33 PLN. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu RON „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 20 RON 
na 30 RON. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu HUF „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 1 400 HUF 
na 2 085 HUF. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu v CHF „Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou“ z 6 CHF 
na 8 CHF. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

 
V sekci II.1 Debetní karty – II.1.a.Vydání a správa: 

• měníme výši poplatku „Zaslání PIN prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 
vygenerovaného původního PIN a nově vygenerovaného PIN)“ z 35 Kč na 50 Kč pro debetní kartu Business a 
Business Premium. 

• měníme výši poplatku „Zaslání PIN prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 
vygenerovaného původního PIN a nově vygenerovaného PIN)“ z 1,6 USD na 3 USD pro debetní kartu 
Business USD.  

• měníme výši poplatku „Zaslání PIN prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 
vygenerovaného původního PIN a nově vygenerovaného PIN)“ z 1,5 EUR na 2 EUR pro debetní kartu 
Business EUR. 

 
V sekci II.1 Debetní karty – II.1.b Transakční poplatky za použití debetní karty: 

• rušíme poplatek „Výběr hotovosti prostřednictvím debetní karty na přepážce bank (Cash Advance) jinde v ČR 
nebo v zahraničí“ pro karty Business, Business Premium, Business EUR, Business USD. 

• rušíme poplatek „Přehled o použití debetní karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank“ pro karty 
Business, Business Premium, Business EUR, Business USD. 
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V sekci II.1 Debetní karty – II.1.c Doplňkové služby: 

• měníme název poplatku: „Členství v programu Priority Pass (lze založit pouze ke kartě Business Premium)“. 
 
V sekci II.1 Debetní karty Il.1.b Transakční poplatky za použití debetní karty: 

• rušíme poplatek „Přehled o použití debetní karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank“ pro karty 
Business, Business Premium, Business EUR, Business USD. 

• rušíme poplatek „Změna limitu debetní karty na obchodním místě“ pro karty Business, Business Premium, 
Business EUR, Business USD. 

 
V sekci II.1 Debetní karty II.1.d Všeobecné poplatky: 

• rušíme poplatek „Opakované zaslání původního PIN“ pro karty Business, Business Premium, Business EUR, 
Business USD. 

• rušíme poplatek „Blokace debetní karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo 
exekuce“ pro karty Business, Business Premium, Business EUR, Business USD. 

 
V sekci II.2 Kreditní karty – II.2a Vydání a správa: 

• měníme výši poplatku „Náklady za zaslání výpisu poštou“ z 30 Kč na 50 Kč. 
• měníme výši poplatku „Zaslání kopie výpisu poštou“ z 19 Kč na 50 Kč. 
• rušíme poplatek za „Opakované generování původního PIN (kopie PIN)“. 
• měníme výši poplatku „Zaslání PIN prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 

vygenerovaného původního PIN a nově vygenerovaného PIN)“ z 35 Kč na 50 Kč.  
 
V sekci II.2 Kreditní karty – II.2c Ostatní služby: 

• měníme výši poplatku „Dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank “ z 20 Kč na    
30 Kč. 

• rušíme poplatek za „Změna limitu karty na obchodním místě“. 
 

V sekci III. Přímé bankovnictví: 
• měníme výši měsíčního poplatku u Telefon Banky „Vedení služby“ z 79 Kč na 100 Kč. 
• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč. 
• měníme výši poplatku „Zaslání SMS s mobilním klíčem (zahraniční mobilní operátor)“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč. 

 
V sekci V.1 Bezhotovostní platební styk - V.1a Bezhotovostní platební styk-tuzemské úhrady: 

• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada – prioritní - zadaná prostřednictvím Internet Banky, BankKlient, 
MultiCash nebo zadaná nepřímo“ z 160 Kč na 200 Kč. 

 
V sekci V.1 Bezhotovostní platební styk - V.1b Bezhotovostní platební styk zahraniční - hladké platby (úhrady v cizí měně 
a v Kč do/ze zahraničí a úhrady v cizí měně do/z tuzemska, úhrady v Kč na devizový účet do/z tuzemska): 

• měníme výši poplatku „Prioritní zpracování odchozí úhrady - SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP 
(účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu) - předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo“ 
z 160 Kč na 200 Kč. 

 
V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK: 

• rušíme poplatek „Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti“ při poskytnutí služby.“ 
  

V sekci V.2.b Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně: 
• rušíme poplatek „Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti“ při poskytnutí služby.“ 
 

V sekci VII. Bankovní záruky – VII.2.a Vystavené bankovní záruky: 
• měníme výši jednorázového poplatku „Změna vystavené záruky, příslibu, protizáruky z podnětu klienta“ 

z 2 000 Kč na 1 000 Kč. 
• měníme výši jednorázového poplatku „Změna podmínek smlouvy z podnětu klienta s výjimkou navýšení“ 

z 3 000 Kč na 1 000 Kč. 
• měníme výši poplatku „Uplatnění vystavené záruky, protizáruky“, původně z částky plnění 1,5 %, min. 2 000 Kč 

max. 30 000 Kč na jednorázový poplatek 3 000 Kč. 
 
V sekci VIII. Dokumentární platby – VIII.2 Dokumentární inkaso: 

• rušíme poplatek „Inkaso s negativním výsledkem“. 
• rušíme poplatek „Dokumentární inkaso spojené s úschovou a předáním technických průkazů k automobilu“. 
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Přesouváme všechny poplatky ze sekce IX. Ostatní služby a všeobecná ustanovení – IX.1 Výměna bankovek a mincí 
do sekce V.2 Hotovostní platební styk – V.2.c Výměna bankovek a mincí. Jedná se o tyto poplatky: 

• „Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 100 kusů jedné nominální hodnoty“. 
• „Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot“. 
• „Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada“. 

 
V sekci IX. Ostatní služby a všeobecná ustanovení-IX.2 Administrativní služby: 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného 
dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu-druhý a další stejnopis “ z 80 Kč na 200 Kč. 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě“ 
z 80 Kč na 200 Kč. 

• rušíme poplatek „Oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů“.  
 
V sekci IX. Ostatní služby a všeobecná ustanovení-IX.3 Poskytování bankovních informací o klientech – bude 
připočítána DPH: 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem 
výkonu rozhodnutí“ z 300 Kč/1. klient, každý další klient 100 Kč na 200 Kč.  

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní 
chybné dispozice utrpěly škodu“ z 100 Kč na 200 Kč. 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Písemné sdělení, že osoba není klientem MONETA Money Bank“ 
z 100 Kč/ 1. klient, každý další klient 20 Kč na 200 Kč. 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne 
korespondenční)“ z 1000 Kč na 200 Kč. 

• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi 
v zahraničí“ z 1000 Kč na 200 Kč. 

 
  

Sekce B Historicky nabízené produkty: 
 
V sekci I.1 Běžné účty – konta v CZK - část I. (platí pro konta Genius Business Bronze, Genius Business Silver, Genius 
Business Gold, Genius Business Platinum): 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví, MultiCash, zadaná nepřímo, 
příchozí úhrada (mimo příchozích a odchozích položek vzniklých z inkas a odchozích položek z trvalých příkazů) 
a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP a příchozí úhrada – 
SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a odchozí tuzemské úhrady okamžité“ platí 
pro konta Genius Business Bronze, Genius Business Silver, Genius Business Gold, Genius Business Platinum. 

• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, pro tyto konta pouze v případě překročení 
počtu SMS zdarma: v rámci Genius Business Silver 5 ks, Genius Business Gold 10 ks, Genius Business 
Platinum 50 ks. 

 
V sekci I.1 Běžné účty – konta v CZK - část I. (platí pro konta Genius Business Active, Genius Business Active+, Genius 
Business Active 10, Genius Business Active 50, Genius Business Active 50+, Genius Business Active 200, Genius Dual 
Active, Genius Dual): 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví, MultiCash, zadaná nepřímo, 
příchozí úhrada (mimo příchozích a odchozích položek vzniklých z inkas a odchozích položek z trvalých příkazů) 
a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP a příchozí úhrada – 
SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a odchozí tuzemské úhrady okamžité“ platí 
pro konta Genius Business Active, Genius Business Active+, Genius Business Active 10, Genius Business 
Active 50, Genius Business Active 50+, Genius Business Active 200, Genius Dual Active, Genius Dual. 

• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, platí konta Genius Business Active, 
Genius Business Active+, Genius Business Active 10, Genius Business Active 50, Genius Business Active 50+, 
Genius Business Active 200, Genius Dual Active, platí pro konta pouze v případě překročení 20 ks měsíčně 
zdarma. U Genius Dual pouze v případě překročení 5 ks měsíčně zdarma. 
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V sekci I.4 Běžné účty-konta v CZK (platí pro konta Genius Business Extra/Genius Business Profit): 
• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Extra „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: 

jedenkrát měsíčně z 179 Kč na 199 Kč / jedenkrát týdně z 269 Kč na 339 Kč / denně při pohybu na účtu z 749 Kč 
na 1 094 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši měsíčního poplatku u konta Genius Business Profit „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: 
jedenkrát měsíčně z 249 Kč na 269 Kč / jedenkrát týdně z 339 Kč na 409 Kč / denně při pohybu na účtu z 819 Kč 
na 1 164 Kč. Levnější variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví a MultiCash nebo zadaná 
nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady 
podle příkazu k inkasu z účtu u jiné banky a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně 
EUR do zemí EHP a příchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a 
odchozí tuzemské úhrady okamžité“ platí pro konta Genius Business Extra a Genius Business Profit. 

• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, platí pro konto Genius Business Profit 
pouze v případě překročení 10 ks zdarma. 
 

Rušíme sekci VI. Přímé bankovnictví – v plném rozsahu. Produkt Mobil Banka již Banka neposkytuje. 
 
 
ZMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU – KONTA PRO 
PODNIKÁNÍ 
 
V sekci Tuzemské platby (kromě plateb kartou): 

• měníme název položky pro počet plateb v rámci konta měsíčně zdarma takto: „Odchozí úhrada podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví a MultiCash nebo zadaná 
nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady 
podle příkazu k inkasu z účtu u jiné banky a SEPA úhrady (odchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně 
EUR do zemí EHP a příchozí úhrada – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze zemí EHP) a i příchozí a 
odchozí tuzemské úhrady okamžité“.  

 
V sekci Ostatní služby: 

• měníme výši měsíčního poplatku za vedení služby Telefon Banky z 79 Kč na 100 Kč. 
• měníme výši poplatku „Zaslání informační SMS“ z 2,50 Kč na 3,50 Kč, pouze v případě překročení 10 ks 

měsíčně zdarma. 
• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného 

dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu-druhý a další stejnopis “ z 80 Kč na 200 Kč. 
• měníme výši poplatku při poskytnutí služby „Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě“ 

z 80 Kč na 200 Kč. 
 
ZRUŠENÍ SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK KONTA PRO PODNIKÁNÍ 
Chceme pro Vás co nejvíce zpřehlednit a zjednodušit smluvní dokumentaci, proto jsme se rozhodli zrušit i tyto Speciální 
Produktové podmínky Konta PRO podnikání. Veškeré poplatky daného konta včetně níže uvedených změn, naleznete 
od 01. 11. 2021 v Sazebníku poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele 
v sekci: A Aktuálně nabízené produkty: I.2 Běžné účty - konta v CZK - část I.   

 
 
ZMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU – KONTA GENIUS 
BUSINESS SPORT 

• měníme výši měsíčního poplatku „Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou“: jedenkrát měsíčně z 20 Kč 
na 50 Kč / jedenkrát týdně z 80 Kč na 190 Kč / denně při pohybu na účtu z 400 Kč na 945 Kč. Levnější 
variantou je zasílání výpisů elektronicky. 

• měníme výši měsíčního poplatku za vedení služby Telefon Banky z 79 Kč na 100 Kč. 
 
Ustanovení o účinnosti Produktových podmínek se mění tak, že původní datum účinnosti se nahrazuje 1. 11. 2021. 
Předchozí verze Produktových podmínek se tímto zrušuje.  
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ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK TERMÍNOVANÝCH VKLADŮ: 
Dovolte nám oznámit, že od 01.11. 2021 dochází u termínovaných vkladů k níže uvedeným změnám následujících 
dokumentů: 

• Produktových podmínek Jednorázového termínovaného vkladu – úprava bodu 4 
• Produktových podmínek Dlouhodobého termínovaného vkladu– úprava bodu 4 
• Produktových podmínek Revolvingového termínovaného vkladu– úprava bodů 4 a 20 

 
o zpřesňujeme v bodě 4, že termínovaný vklad není určen pro platební styk podle zákona o platebním styku. 
o odstraňujeme v bodě 20 informaci o automatických převodech mezi revolvingovým termínovaným vkladem 

a běžným účtem. 
 
Změny nemají zásadní vliv na stávající možnost využívání Vašeho termínovaného vkladu. Potřebujete-li využívat i 
nadále automatické převody na Váš běžný účet, zřiďte si k spořicí účet ve stejné měně běžného účtu. Ustanovení o 
účinnosti Produktových podmínek se mění tak, že původní datum účinnosti se nahrazuje 1. 11. 2021. Předchozí verze 
Produktových podmínek se tímto zrušuje. 
 
 
2. DETAILNÍ PŘEHLED O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE ÚČINNÝCH OD 21. 11. 2021 
 
ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU A PLATEBNÍHO STYKU 
 
Základní Produktové podmínky Běžného účtu 
 
ČLÁNEK 8 se zpřesňuje takto: 
Klient se zavazuje dodržovat na BÚ po celou dobu jeho vedení dostatek peněžních prostředků, a to nejméně ve výši 
minimálního vkladu, resp. minimálního zůstatku (kreditního), jehož výše je sjednána a může být Bankou jednostranně 
změněna za podmínky oznámení změny Klientovi. Částku odpovídající minimálnímu vkladu je Banka oprávněna 
blokovat s tím, že zůstatek BÚ není blokován v případě úhrady Poplatků spojených s BÚ. 
 
ČLÁNEK 23 
Ve čl. 23 se účinnost základních Produktových podmínek Běžného účtu mění z 1.4.2021 na 21. 11. 2021. 
 
Základní Produktové podmínky platebního styku 
 
ČLÁNEK 11 se mění takto: 
Klient zadává písemné platební příkazy osobně na Obchodním místě, nedohodne-li se s Bankou jinak. Klient je oprávněn 
za podmínek stanovených Bankou zadávat vybrané platební příkazy elektronicky prostřednictvím služeb přímého 
bankovnictví nebo prostřednictvím bankomatu. Jednorázový příkaz k úhradě jednotlivý v CZK, hladkou platbu 
(s výjimkou Interní platby) a SEPA úhradu, které Klient může zadat prostřednictvím Internet Banky, lze dát také nepřímo; 
částka platební transakce je započítána do sjednaných Limitů Internet Banky. Způsob a podmínky zaúčtování platebních 
příkazů a zejména lhůty pro jejich zadávání jsou uvedeny v připojených tabulkách č. 1-8 1-9. Pokud to Banka umožní, 
je Klient oprávněn předat platební příkaz, měnit jej, rušit také prostřednictvím třetí osoby - pověřeného zástupce Banky.  
(… zkráceno…) 
 
ČLÁNEK 13 se zpřesňuje takto: 
Banka provede platební příkaz ke dni, kdy mají být v souladu s pokyny Klienta odepsány peněžní prostředky z jeho účtu 
(dále jen „Splatnost“). Klient může požadovat provedení platebního příkazu k pozdějšímu dni než ke dni převzetí 
platebního příkazu Bankou, v takovém případě se bude jednat o platební příkaz s odloženou Splatností. Není-li na 
příkazu uvedena Splatnost, má se za to, že má být platba z účtu odepsána v den předání platebního příkazu Bance. 
Připadne-li uvedená Splatnost na jiný než Pracovní den, provede Banka příkaz v nejblíže následující Pracovní den. 
Připadne-li v případě převodu ve prospěch účtu příjemce vedeného jinou bankou Splatnost na jiný než Pracovní 
den, provede Banka příkaz v nejblíže následující Pracovní den.  
 
ČLÁNEK 16 se doplňuje takto: 
Banka neprovede převzatý platební příkaz Klienta, pokud: 
a) v den Splatnosti není na účtu Klienta dostatek peněžních prostředků pro jeho provedení, není-li sjednáno jinak, 
a/nebo jsou překročeny Limity sjednané na příslušných formulářích Banky nebo Uveřejněné. O neprovedení platebního 
příkazu Banka informuje prostřednictvím Internet Banky a/nebo BankKlienta a/nebo MultiCash a/nebo Smart Banky 
a/nebo na žádost Klienta na kterémkoli Obchodním místě; 
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(… zkráceno…) 
den, provede Banka příkaz v nejblíže následující Pracovní  
ČLÁNEK 31a se zpřesňuje takto: 
Odchozí úhrada – okamžitá slouží k okamžitému provedení jednorázového příkazu k úhradě jednotlivého zadaného 
Klientem z účtu, u kterého to Banka umožňuje, prostřednictvím Internet Banky, Smart Banky nebo nepřímo. Banka 
provede okamžitou odchozí úhradu v případě, že je v okamžik předání platebního příkazu (i) na účtu Klienta dostatek 
peněžních prostředků, (ii) banka příjemce je pro přijímání okamžitých úhrad dosažitelná a (iii) převáděná částka 
nepřevýší limit Uveřejněný Bankou. 400.000 Kč, pokud Banka neurčí jinak. Banka je oprávněna Uveřejnit jinou výši 
limitu. Banka provede odchozí úhradu – okamžitou v den Splatnosti i v případě, že připadá na jiný než Pracovní den. 
Trvalá dostupnost možnosti zadat odchozí úhradu – okamžitou závisí na řadě technických vlivů, které mohou být mimo 
kontrolu Banky, a proto se může stát, že v určitém okamžiku nebude možné okamžitou úhradu odchozí zadat nebo 
zpracovat. 
 
ČLÁNEK 38 se doplňuje takto: 
Způsob a podmínky písemného odvolávání, nebo zrušení platebních příkazů včetně dílčích platebních příkazů 
vyplývajících z trvalého příkazu k úhradě je uveden v níže uvedených tabulkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 9. Za odvolání 
jednorázového platebního příkazu, u kterého Splatnost již uplynula a čeká na zpracování, či za změnu trvalého příkazu 
k úhradě, příkazu k povolení inkasa včetně SIPO je Banka oprávněna účtovat Poplatek. 
 
ČLÁNEK 39 se doplňuje takto: 
Klient je oprávněn měnit údaje na trvalém příkazu k úhradě, příkazu k povolení inkasa, včetně SIPO, a to osobně 
na Obchodním místě prostřednictvím formuláře Banky a/nebo pokud to Banka umožňuje prostřednictvím služeb přímého 
bankovnictví. Lhůty pro změnu jsou stejné jako lhůty pro odvolání těchto platebních příkazů a jsou uvedeny v tabulce 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 9. 
 
ČLÁNEK 42 se zpřesňuje takto: 
Banka eviduje platební příkaz v měně CZK z účtu vedeného v CZK neprovedený z důvodu nedostatku peněžních 
prostředků v den Splatnosti příkazu s výjimkou odchozí úhrady prioritní a okamžité, po dobu 5 Pracovních dnů od 
Splatnosti; v případě trvalého příkazu pro platby SIPO Banka eviduje od 9. do 20. dne v měsíci. Pokud Klient v této době 
nenavýší zůstatek účtu na potřebnou hodnotu a/nebo pokud odchozí úhrada podle příkazu k povolení inkasa přesáhne 
ve sjednaném kalendářním období výši souhrnného Limitu, Banka tento platební příkaz a/ nebo odchozí úhradu podle 
příkazu k povolení inkasa a/nebo platbu SIPO z evidence vyřadí, definitivně jej odmítne ze zpracování a informuje Klienta 
elektronicky prostřednictvím aplikací Internet Banka nebo BankKlient a/nebo MultiCash a/nebo na Obchodním místě 
o této skutečnosti. Zároveň Banka započítá inkasní platbu do souhrnného Limitu v kalendářním období, v němž nastala 
její splatnost. Pokud Klient v uvedené době navýší zůstatek účtu na potřebnou hodnotu, bude platební příkaz proveden; 
u příkazu ve prospěch účtu příjemce vedeného Bankou, může být příkaz proveden i v nepracovní den. V případě 
odchozí úhrady podle příkazu k povolení inkasa bude výše úhrady započítána do výše souhrnného Limitu v kalendářním 
období, v němž nastala její Splatnost. 
 
ČLÁNEK 42a nové ujednání: 
V případě platebního příkazu v měně CZK z účtu vedeného v cizí měně předaného v den Splatnosti po 
17:00 hodině Banka platební příkaz neprovede, pokud na účtu Klienta v okamžik převzetí není dostatek 
peněžních prostředků k provedení platebního příkazu, pokrytí kurzového rizika a k úhradě Poplatků 
souvisejících s provedením platebního příkazu. V případě ostatních platebních příkazů v měně CZK z účtu 
vedeného v cizí měně Banka platební příkaz neprovede, pokud v den Splatnosti do 17:00 hodin není na účtu 
Klienta dostatek peněžních prostředků k provedení platebního příkazu, pokrytí kurzového rizika a k úhradě 
Poplatků souvisejících s provedením platebního příkazu.   
 
ČLÁNEK 54b se zpřesňuje takto: 
Odchozí úhrada - prioritní slouží k okamžitému zpracování hladké platby a SEPA úhrady. Klient je povinen na platebním 
příkazu vyznačit slovo „PRIORITNÍ“. Banka provede prioritní odchozí úhradu v případě, že na účtu Klienta je dostatek 
peněžních prostředků v okamžiku zpracování prioritního platebního příkazu Bankou. Termíny pro zadání prioritní úhrady 
včetně měn, ve kterých Banka prioritní úhrady zpracovává, jsou uvedeny v tabulkách tabulce č. 4, 5 a 67. 
(… zkráceno…) 
 
ČLÁNEK 61 se zpřesňuje takto: 
Banka provádí zahraniční platební styk od Pracovního dne následujícího po dni sjednání Běžného účtu vedeného 
Bankou. Interní platby Zahraniční platební styk Banka provádí od Pracovního dne, ve kterém je Běžný účet sjednán. 
Pokud je Běžný účet sjednán v jiný než Pracovní den, provádí Banka Interní platby a zahraniční platební styk od 
Pracovního dne následujícího po sjednání Běžného účtu. Banka provádí trvalý příkaz k úhradě cizoměnový od 
Pracovního dne následujícího po dni jeho zadání. 
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ČLÁNEK 63 se zpřesňuje takto: 
Pokud je na účtu Klienta v den Splatnosti do 17:00 hodin dostatek peněžních prostředků k provedení platebního příkazu, 
pokrytí kurzového rizika a k úhradě Poplatků souvisejících s provedením platebního příkazu, Banka platební příkaz 
provede. 
V případě platebního příkazu předaného v den Splatnosti po 17:00 hodině, Banka platební příkaz neprovede, 
pokud na účtu Klienta v okamžik převzetí není dostatek peněžních prostředků k provedení platebního příkazu, pokrytí 
kurzového rizika a k úhradě Poplatků souvisejících s provedením platebního příkazu. V případě ostatních platebních 
příkazů Banka platební příkaz neprovede, pokud v den Splatnosti do 17:00 hodin není na účtu Klienta dostatek 
peněžních prostředků k provedení platebního příkazu, pokrytí kurzového rizika a k úhradě Poplatků 
souvisejících s provedením platebního příkazu.  Připadne-li Splatnost trvalého příkazu k úhradě cizoměnového na 
jiný než Pracovní den, Banka provede zpracování platebního příkazu z účtu Klienta následující Pracovní den., pokud 
tento následující Pracovní den do 17:00 hodin je na účtu Klienta dostatek peněžních prostředků k provedení platebního 
příkazu, pokrytí kurzového rizika a k úhradě Poplatků souvisejících s provedením platebního příkazu. Pokud u odchozí 
úhrady – prioritní nedosáhnou prostředky požadované výše do okamžiku zpracování platebního příkazu, Banka platební 
příkaz neprovede. 
 
Článek 79 se upravuje takto: 
(… zkráceno…) 
Pokud Klient požaduje výběr hotovosti v částce vyšší než 499. 999, 00 CZK (či jejího ekvivalentu v cizí měně) je povinen 
Bance předložit výčetku minimálně tři Pracovní dny před výběrem. Za nevyzvednutí oznámeného výběru hotovosti je 
Banka oprávněna zaúčtovat na vrub účtu Klienta Poplatek dle platného Sazebníku. 
 
ČLÁNEK 68 se zpřesňuje takto: 
Kromě avíza slouží jako potvrzení o provedení zahraničního platebního příkazu konfirmace, kterou Banka vystaví na 
žádost Klienta. Za zaslání konfirmace Banka účtuje Poplatek dle platného Sazebníku.  (… zkráceno…) 
 
ČLÁNEK 86 
V čl. 86 se účinnost základních Produktových podmínek platebního styku mění z 1.4.2021 na 21.11.2021. 
 
V Tabulce č. 1 měníme některé lhůty pro příkaz k úhradě a zpřesňujeme úvodní ujednání takto: 
 
Platební příkazy, které Banka od Klienta obdrží později, než je uvedeno níže (sloupec čas předání), se považují za přijaté 
následující Pracovní den a mohou být Bankou zpracovány (odepsány z účtu) až následující Pracovní den. V případě 
nepřímo daného platebního příkazu je čas předání, termín provedení odchozí úhrady (odepsání platby z účtu plátce a 
termín připsání platby) totožný jako v případě platebního příkazu předaného prostřednictvím služby přímého bankovnictví 
Internet Banky. 
 
 
Tuzemská odchozí úhrada a inkaso – bezhotovostní 

Druh 
platebního 
příkazu 

Místo/ 
Způsob 
předání 

Čas 
předání 

Termín odepsání 
platby z účtu 
plátce 

Termín připsání platby 
Termín pro 
bezplatné 
odvolání / zrušení 

Na účet 
příjemce 
vedený Bankou 

Na účet banky příjemce Den 
Hodi
na 

Příkaz k úhradě: předkládá Klient Banky – plátce 

standardní 

OM do 14:30 V den Splatnosti V den Splatnosti 
Nejpozději v den po Splatnosti, v 
případě příkazu předaného do 12:00 
14:00 obvykle v den Splatnosti 

V den před 
Splatností 

do 
16:30 

Služby 
přímého 
bankovnictví 
Internet 
Banka/Smart 
Banka 

do 20:00 
do 23:50 

V den Splatnosti V den Splatnosti 
Nejpozději v den po Splatnosti, v 
případě příkazu předaného do 12:00 
14:00 obvykle v den Splatnosti 

V den před 
Splatností 

do 
20:00 

Telefon Banka do 20:00  V den Splatnosti V den Splatnosti 
Nejpozději v den po Splatnosti, v 
případě příkazu předaného do 12:00 
14:00 obvykle v den Splatnosti 

V den před 
Splatností 

do 
20:00 
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BankKlient do 19:30 V den Splatnosti V den Splatnosti 
Nejpozději v den po Splatnosti, v 
případě příkazu předaného do 12:00 
14:00 obvykle v den Splatnosti 

V den před 
Splatností 

do 
19:30 

MultiCash do 19:30 V den Splatnosti V den Splatnosti 
Nejpozději v den po Splatnosti, v 
případě příkazu předaného do 12:00 
14:00 obvykle v den Splatnosti 

V den před 
Splatností 

do 
16:30 

prioritní 
(bez 
omezení 
výše 
platby) 

OM 
do 11:45 
do 12:45  

V den Splatnosti NELZE V den Splatnosti NELZE NELZE 

BankKlient 
do 13:00 
do 14:00 

V den Splatnosti NELZE V den Splatnosti NELZE NELZE 

MultiCash 
do 13:00 
do 14:00 

V den Splatnosti NELZE V den Splatnosti NELZE NELZE 

Internet 
Banka 

do 13:00 
do 14:00 

V den Splatnosti NELZE V den Splatnosti NELZE NELZE 

okamžité 

Internet 
Banka 

kdykoli V čas předání 
Obvykle do 10 

sekund 
Obvykle do 10 sekund NELZE NELZE Smart Banka 

Zadaná 
nepřímo 

        

Tuzemská odchozí úhrada a inkaso - bezhotovostní 

Druh 
platebního 
příkazu 

Místo/ 
Způsob 
předání 

Čas 
předání 

Termín odepsání 
platby z účtu 
plátce 

Termín připsání platby 
Termín pro 
bezplatné 
odvolání / zrušení 

Na účet příjemce 
vedený Bankou 

Na účet banky příjemce Den 
Hodi
na 

předaný a 
splatný v 
jiný než 
Pracovní 
den (mezi 
běžným a 
spořicím 
účtem 
Klienta) 

Internet 
Banka a 
Telefon Banka 

do 20:00 V den předání V den předání NELZE NELZE NELZE 

 
Tabulka č.4 
Druh platebního příkazu Úhrada v měně EUR se upřesňuje na Úhrada v měně EUR (SEPA i ostatní úhrady v měně 
EUR). 
 
Tabulka č. 4 – pokračování  
U Interní platby zadané v Internet Bance/Smart Bance měníme čas předání příkazu z času do 17:00 na nový čas 
do 23:50. 
 
Tabulka č.5 
Druh platebního příkazu Úhrada v měně EUR se upřesňuje na Úhrada v měně EUR (SEPA i ostatní úhrady v měně 
EUR). 
 
Tabulku č.7 nově označujeme jako tabulku č. 8. a současně se do ní nově vkládá lhůta pro Zahraniční příchozí úhradu 
SEPA úhrada, čas přijetí z jiné banky je do 16:30. Termín zúčtování prostředků na účet klienta Banky je připsání V den 
přijetí z jiné banky. 
 
Tabulku č. 8 nově označujeme jako Tabulku č. 9. 
 
Lhůty pro veškeré zahraniční odchozí úhrady prioritní na účet příjemce v ČR, v zemích EHP a mimo EHP, které 
jsou dosud součástí tabulky č. 4, 5 a 6 z těchto tabulek pro přehlednost odstraňujeme a nově je přesouváme do níže 
uvedené Tabulky č. 7 a zároveň některé z nich měníme. Nově bude možné zadat je i přes službu BankKlient. 
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Tabulka č. 7 
V případě nepřímo daného platebního příkazu je čas předání, termín odepsání platby z účtu plátce a termín připsání 
platby totožný jako v případě platebního příkazu předaného prostřednictvím Internet Banky. 

Zahraniční odchozí úhrada - prioritní na účet příjemce v ČR, v zemích EHP a mimo EHP - bezhotovostní 

Druh platebního 
příkazu 

Místo/ Způsob 
předání 

Čas předání 
Termín 
odepsání platby 
z účtu plátce 

Termín připsání platby 
Termín pro bezplatné 
odvolání / zrušení 

Na účet příjemce 
vedený Bankou 

Na účet banky 
příjemce 

Den Hodina 

V měnách DKK, 
RON, CHF, HUF 

OM do 9:45 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

Internet Banka/ 
Smart Banka/    
BankKlient 

do 10:00 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

V měnách SEK, 
PLN, RUB, NOK 

OM do 11:15 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

Internet Banka/ 
Smart Banka/    
BankKlient 

do 11:30 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

V měnách EUR 
(SEPA) a CZK 

OM 
do 11:15/9:45 
do 12:45 

V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

Internet Banka/ 
Smart Banka/    
BankKlient 

do 11:30/10:00 
do 13:00 

V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

V měnách CAD, 
EUR (NE-SEPA) 
GBP, USD 

OM do 13:15 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 

Internet Banka/ 
Smart Banka/    
BankKlient 

do 13:30 V den Splatnosti V den Splatnosti V den Splatnosti Neaplikuje se 
Neaplikuje 
se 
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