
SEPA převod
SEPA Credit Transfer

* Příkazce povinně vyplní pole označená hvězdičkou. Ostatní pole jsou nepovinná. / Obligatory is the filling of marked fields. 1-8453 07/2015

Údaje banky • Bank’s notes

Převzal dne:

Jméno a příjmení:

Podpis(y) a razítko:

Pro využití banky – DUID

Podpis(y) • Signature(s)*Požaduji potvrzení o provedení na e-mail nebo na fax
I require confirmation of execution to Fax or e-mail

Požaduji zaslání SMS o případném neprovedení platby
I require SMS message in case of non-executation of the payment

Razítko • Stamp

IBAN plátce • Payer IBAN*

C Z 0 8 0 0

IBAN příjemce • Beneficiary IBAN*

Název účtu příjemce • Beneficiary Name*

Variabilní symbol • Variable Symbol Speci�cký symbol • Specific Symbol Konstantní symbol • Constant Symbol

Reference platby • Originator’s Reference

Zpráva pro příjemce • Remittance Information

Expresní převod • Express Payment

BIC banky příjemce • Beneficiary Bank Code Částka • Amount*

EUR
Datum splatnosti • Due Date*

D D M M Y Y Y Y., .



Vysvětlivky k SEPA převodům

SEPA převod – převod v měně EUR v rámci jednotného eurového platebního prostoru (Single Euro Payment Area). Poplatky se automaticky hradí děleným
způsobem, tj. plátce hradí výlohy své banky a příjemce výlohy své banky. Klient má možnost využít buď pole pro variabilní, speci�cký a konstantní symboly, 
nebo pole pro referenci platby, která umožní lepší identi�kaci úhrady pro něj i pro příjemce. Rozhodujícím kritériem pro zpracování Vašeho příkazu v rámci 
SEPA platebního styku je členství banky příjemce v SEPA.
 

Vysvětlivky k vyplnění příkazu

IBAN plátce – číslo účtu plátce ve formátu IBAN, ze kterého má být platba provedena.

IBAN příjemce – číslo účtu příjemce ve formátu IBAN. Správný údaj sdělí plátci příjemce úhrady.

Název účtu příjemce – přesný název účtu příjemce úhrady (majitele účtu). Správný údaj sdělí plátci příjemce úhrady.

BIC banky příjemce – 8- nebo 11místný alfanumerický kód (SWIFT) identi�kující banku příjemce. Správný údaj sdělí plátci příjemce úhrady.

Datum splatnosti – požadované datum odepsání prostředků z účtu plátce. Datum splatnosti může být aktuální nebo budoucí.

Variabilní, specifický, konstantní symbol – podle dohody s příjemcem převodu. Není povolené zadat některý z těchto údajů a zároveň referenci platby.

Reference platby – na základě dohody s příjemcem. Maximálně 35znakový alfanumerický údaj uvedený v tomto poli bude přenesený do banky příjemce. 
Není povolené zadat tento údaj a zároveň některý ze symbolů převodu (variabilní, speci�cký, konstantní).

Zpráva pro příjemce – plátce může v tomto poli vhodným způsobem identi�kovat úhradu pro příjemce v rozsahu 2 × 35 alfanumerických znaků, 
například číslem faktury. 

Expresní převod – jestliže bude zaškrtnuta tato možnost, převod bude uskutečněný v kratší lhůtě oproti lhůtám standardního převodu za příplatek 
dle platného ceníku banky. Pokud prioritu neoznačíte, bude úhrada provedena s prioritou normální.

Požaduji potvrzení o provedení na e-mail nebo na fax – vyplňte e-mail nebo úplné telefaxové číslo (tj. včetně všech předvoleb), na které má být potvrzení 
zasláno. Za zaslání potvrzení se plátci účtuje poplatek dle ceníku banky. 

Požaduji zaslání SMS o případném neprovedení platby – pole plátce vyplní v případě, že si přeje být o neprovedení platby informován prostřednictvím 
SMS zprávy. Uveďte číslo mobilního telefonu, na který má být zpráva zaslána.


