PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU
SLO9NÍýEK PO-Mģ
PURþ MVRX QČNWHUi VORYD XYHGHQi V YHONêP SRþiWHþQtP StVPHQHP"
AE\FKRm Vim Xsnadnili þtent tČFKtR 3Rdmtnek plateEntKR st\kX, pRXåijeme Y jejiFK te[tX
nisledXjtFt deIiniFe
AXWRUL]DFH

XdČlent VaãeKR sRXKlasX s prRYedentm 3lateEnt transakFe
(a) v pĜtpadČ pRdint 3lateEntKR pĜtka]X þi 6RXKlasX
s inkasem prRstĜedniFtvtm InternetRvpKR EankRvniFtvt
neER MREilntKR EankRvniFtvt 2vČĜentm a ]adintm
-ednRri]RvpKR Kesla
(E) v pĜtpadČ pRdint 3lateEntKR pĜtka]X þi 6RXKlasX
s inkasem prRstĜedniFtvtm naãeKR .RntaktntKR Fentra
2vČĜentm a ]adintm -ednRri]RvpKR Kesla
(F) v pĜtpadČ pRdint 3lateEntKR pĜtka]X prRstĜedniFtvtm
-inpKR pRsk\tRvatele XdČlentm sRXKlasX s prRvedentm
3lateEnt transakFe Vimi X -inpKR pRsk\tRvatele

DLVSRQLELOQt ]ĤVWDWHN

vRlnp pent]e na Vaãem ÚþtX, tj. Úþetnt ]Ĥstatek sntåenê R
þistk\, kterp Úþetnt ]Ĥstatek sniåXjt (re]ervaFe, vinkXlaFe,
]ika]\)

,QNDVR

3lateEnt transakFe spRþtvajtFt v pĜevRdu penČ] ] úþtu plitFe na
úþet pĜtjemFe, k nČmuå divi plateEnt pĜtka] pĜtjemFe na
]ikladČ sRuKlasu, kterê plitFe udČlil pĜtjemFi, pRsk\tRvateli
pĜtjemFe neER svpmu pRsk\tRvateli

-HGLQHþQê LGHQWLILNiWRU

EankRvnt spRjent plitFepĜtjemFe v tu]emskpm plateEntm
st\ku, kterp jednR]naþnČ identiIikuje pĜtsluãnê plateEnt úþet;
-edineþnê identiIikitRr je tvRĜen þtslem úþtu plitFepĜtjemFe a
identiIikaþntm kydem pRsk\tRvatele plitFepĜtjemFe

-HGQRUi]RYê SĜtND]

Vimi danê 3lateEnt pĜtka] k prRvedent RdFKR]t úKrad\ z
VaãeKR Úþtu, pĜtFKRzt úKrad\ na Viã Úþet neER k prRvedent
Inkasa

PODWHEQt SURVWĜHGHN

persRnalizRvanp zaĜtzent neER sRuERr pRstupĤ dRKRdnutêFK
mezi nimi jakR pRsk\tRvatelem 3lateEntFK sluåeE a Vimi,
jejiFKå prRstĜedniFtvtm nám pRdáváte 3lateEnt pĜtkaz\ þi
6RuKlas\ s inkasem, zejmpna InternetRvp EankRvniFtvt a
MREilnt EankRvniFtvt

PODWHEQt SĜtND]

Vaãe InstrukFe k prRvedent 3lateEnt transakFe, zejmpna
-ednRrázRvê pĜtkaz a 7rvalê pĜtkaz

PRGPtQN\ SODWHEQtKR VW\NX

t\tR 3Rdmtnk\ plateEntKR st\ku
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PRGPtQN\

naše VšeREeFnp REFKRdnt pRdmtnk\ prR retailRvp EankRvnt
prRdukt\

SRXKODV V LQNDVHP

Vaše InstrukFe REsaKujtFt Váš pĜedem danê sRuKlas s
Inkasem z VašeKR Úþtu, na základČ pRk\nu pĜtjemFe tČFKtR
penČz, a tR aå dR Vámi urþenp ma[imálnt vêše

TUYDOê SĜtND]

Vámi danê 3lateEnt pĜtkaz k prRvádČnt RdFKRztFK úKrad z
VašeKR Úþtu, pĜtFKRztFK úKrad na Váš Úþet neER
k prRvádČnt Inkasa, s pevnČ stanRvenou þástkou, v pĜedem
urþenêFK dneFK neEo v pravidelnČ se opakujtFtFK intervaleFK

ÒþHWQt ]ĤVWDWHN

veškerp pentze na Vašem Úþtu

'alšt pojm\ jsou deIinován\ takp v pĜtslušnp 6mlouvČ, 3odmtnkáFK a pĜtslušnêFK 3roduktovêFK
podmtnkáFK.
ÚVODEM
K þHPX MVRX W\WR PRGPtQN\ SODWHEQtKR VW\NX"
7\to 3odmtnk\ plateEntKo st\ku upravujt náš postup pĜi provádČnt 3lateEntFK sluåeE na námi
vedenêFK ÚþteFK patĜtFtFK Vám – našim klientĤm.
-DNêPL SUDYLGO\ VH ĜtGtPH"
3Ĝi posk\továnt 3lateEntFK sluåeE se Ĝtdtme zejmpna =ákonem o plateEntm st\ku, oEFKodntmi
zv\klostmi a postup\ Eank v ýeskp repuEliFe a zásadami stanovenêmi ýeskou národnt Eankou
pro oElast plateEntKo st\ku.
KGH MVRX XYHGHQ\ GDOãt SRGPtQN\ SUR SURYiGČQt PODWHEQtFK VOXåHE"
'alšt podmtnk\ pro provádČnt našiFK 3lateEntFK sluåeE stanovt pĜtslušnp 6mlouv\, 3odmtnk\,
3roduktovp podmtnk\, 6azeEntk\, 3ĜeKled úrokovêFK sazeE, .urzovnt ltstek, 6dČlent a Manuál\.
Veškerp 'okument\ dostanete pĜi sjednávánt a uzavtránt pĜtslušnp 6mlouv\ a jsou takp dostupnp
na Internetovp stránFe.
PLATEBNÍ TRANSAKCE
V rámFi VašeKo Úþtu mĤåete provádČt pĜtFKozt i odFKozt tuzemskp EezKotovostnt 3lateEnt
transakFe v &=. v souladu s pĜtslušnou 6mlouvou, pĜtslušnêmi 3roduktovêmi podmtnkami, s
tČmito 3odmtnkami plateEntKo st\ku a 3odmtnkami.
+otovostnt 3lateEnt transakFe neprovádtme, pokud pĜtslušnp 3roduktovp podmtnk\ vêslovnČ
nestanovt jinak.
PODÁVÁNÍ PLATEBNÍCH PěÍKA=ģ A SOUHLASģ S INKASEM
KG\ SĜLMtPiPH PODWHEQt SĜtND]\ D SRXKODV\ V LQNDVHP"
'oE\ pro pĜijett 3lateEntFK pĜtkazĤ a 6ouKlasĤ s inkasem a jejiFK provedent najdete v 3Ĝtloze 1
tČFKto 3odmtnek plateEntKo st\ku.
3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem povaåujeme za pĜijatê
v denKodinu, ve kterpm nám E\l pĜedán 3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem, kterê
splĖuje naše podmtnk\, neEo
aå zaþátkem následujtFtKo 3raFovntKo dne, pokud
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(i) 3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem oEdråtme po doEČ uvedenp v 3Ĝtloze 1 tČFKto
3odmtnek plateEntKo st\ku, neEo
(ii) pokud ntåe uvedenê doKodnutê okamåik upl\ne v doEČ, která nent našt 3rovoznt doEou.
3okud má provedent 3lateEnt transakFe zaþtt podle 3lateEntKo pĜtkazu v (a) urþitê okamåik, (E)
v okamåik, kd\ Eudou splnČn\ urþitp podmtnk\, neEo (F) na konFi urþitpKo oEdoEt, povaåujeme
3lateEnt pĜtkaz za pĜijatê, jakmile nastane takto urþenê okamåik.
3ro úþel\ poþttánt lKĤt pro provádČnt plateEntKo st\ku je rozKodujtFt okamåik pĜijett 3lateEntKo
pĜtkazu neEo 6ouKlasu s inkasem.
-DN QiP PĤåHWH SRGDW PODWHEQt SĜtND] D SRXKODV V LQNDVHP"
3lateEnt pĜtkaz a 6ouKlas s inkasem nám mĤåete podat (a) prostĜedniFtvtm .análu neEo (E)
prostĜedniFtvtm našeKo .ontaktntKo Fentra, våd\ pokud má 3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s
inkasem všeFKn\ námi poåadovanp náleåitosti.
Nemustme ovČĜovat správnost, pĜesnost ani úplnost údajĤ v 3lateEntm pĜtkazu neEo v 6ouKlasu
s inkasem, za jejiFKå uvedent odpovtdáte V\.
CR PXVt REVDKRYDW PODWHEQt SĜtND]"
3lateEnt pĜtkaz k pĜevoduInkasu v tuzemskpm plateEntm st\ku must oEsaKovat våd\ nejmpnČ
t\to náleåitosti
-edineþnê identiIikátor plátFe (Eankovnt spojent plátFe)
-edineþnê identiIikátor pĜtjemFe (Eankovnt spojent pĜtjemFe)
þástku 3lateEnt transakFe v &=. (þtslem)
datum splatnosti
CR PXVt REVDKRYDW TUYDOê SĜtND]"
7rvalê pĜtkaz must navtF oEsaKovat t\to náleåitosti
datum prvnt odFKozt úKrad\
doEu platnosti
IrekvenFe odFKozt úKrad\
datum podánt.
CR PXVt REVDKRYDW SRXKODV V LQNDVHP"
6ouKlas s inkasem must oEsaKovat t\to náleåitosti
-edineþnê identiIikátor plátFe (Eankovnt spojent plátFe)
-edineþnê identiIikátor pĜtjemFe (Eankovnt spojent pĜtjemFe)
limit odFKozt úKrad\ kaådp 3lateEnt transakFe Iormou Inkasa
platnost oddo.
CR GiOH PĤåH REVDKRYDW PODWHEQt SĜtND]"
3lateEnt pĜtkaz mĤåe dále oEsaKovat
variaEilnt s\mEol (ma[. desetimtstnê identiIikaþnt þtselnê údaj Eez pomlþek a lomttek)
konstantnt s\mEol (ma[. þt\Ĝmtstnê identiIikaþnt þtselnê údaj Eez pomlþek a lomttek)
speFiIiFkê s\mEol (ma[. desetimtstnê identiIikaþnt þtselnê údaj Eez pomlþek a lomttek)
zpráva pro plátFepĜtjemFe.
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KG\ D MDN SURYiGtPH RSDNRYDQp ]~þWRYiQt"
3okud oEdråtme 3lateEnt pĜtkaz, pro jeKoå provedent nent k dispoziFi dostatek penČz,
povaåujeme tento 3lateEnt pĜtkaz za pĜijatê okamåikem, kd\ Eudou pentze potĜeEnp k jeKo
provedent k dispoziFi. 3okud však neEudou pentze k dispoziFi nejpozdČji do konFe lKĤt\ pro
opakovanp zúþtovánt, takovê 3lateEnt pĜtkaz neprovedeme.
/KĤt\ pro opakovanp zúþtovánt najdete v 3Ĝtloze 1 tČFKto 3odmtnek plateEntKo st\ku. 3Ĝi
opakovanpm zúþtovánt provedeme 3lateEnt pĜtkaz s datem splatnosti ke dni jeKo zpraFovánt.
CR NG\å QiP GiWH PODWHEQt SĜtND] PLPR QDãH PUDFRYQt GQ\"
=adáte-li 3lateEnt pĜtkaz mimo 3raFovnt den, odeptšeme þástku z Úþtu dle toKoto 3lateEntKo
pĜtkazu okamåitČ, avšak pro úþel\ lKĤt pro provádČnt 3lateEntFK transakFt, lKĤt\ pro odvolánt
3lateEntKo pĜtkazu a lKĤt\ pro odvolánt jeKo AutorizaFe platt, åe danê 3lateEnt pĜtkaz E\l pĜijat
aå v prvnt 3raFovnt den následujtFt po dni, kd\ E\l Vámi takovê 3lateEnt pĜtkaz zadán, pĜiþemå
aå do toKoto prvntKo 3raFovntKo dne je þástka dle toKoto 3lateEntKo pĜtkazu dále úroþena.
KGR PĤåH ]D ViV SRGDW PODWHEQt SĜtND] QHER SRXKODV V LQNDVHP"
3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem za Vás mĤåe podat takp osoEa oprávnČná nakládat
s Vaštm Úþtem podle 3odmtnek a pĜtslušnêFK 3roduktovêFK podmtnek neEo podle 6mlouv\.
V takovpm pĜtpadČ se na takovou osoEu vztaKujt ustanovent toKoto þlánku  tČFKto 3odmtnek
plateEntKo st\ku stejnČ jako na Vás.
MĤåH EêW þiVWND PODWHEQt WUDQVDNFH RPH]HQD"
= EezpeþnostntFK dĤvodĤ mĤåeme stanovit ma[imálnt þástku 3lateEnt transakFe. 'alšt inIormaFe
Vám posk\tne naše .ontaktnt Fentrum.
ODMÍTNUTÍ PLATEBNÍHO PěÍKA=U NEBO SOUHLASU S INKASEM
MĤåHPH RGPtWQRXW D QHSURYpVW SRGDQê PODWHEQt SĜtND] QHER RGPtWQRXW SRXKODV V LQNDVHP"
3odanê 3lateEnt pĜtkaz mĤåeme odmttnout a neprovpst (Eez pĜedFKoztKo oznáment), pokud
3lateEnt pĜtkaz nemá potĜeEnp náleåitosti neEo neE\l ĜádnČ Autorizován
provedent 3lateEntKo pĜtkazu je v rozporu s našimi povinnostmi podle právntFK pĜedpisĤ
jsou splnČn\ podmtnk\, kd\ mĤåeme zaElokovat 3lateEnt prostĜedek,
na Úþtu nent dostatek pouåitelnêFK penČz pro provedent 3lateEntKo pĜtkazu,
uvedená þástka 3lateEnt transakFe pĜekroþt ma[imálnt þástku stanovenou námi pro
pĜtslušnou 3lateEnt transakFi,
þástka 3lateEnt transakFe je po zaokrouKlent do mČn\ Úþtu nulová,
v rámFi našiFK 3lateEntFK transakFt je úþet pĜtjemFe stejnê jako úþet plátFe,
nent podán oprávnČnou osoEou,
v pĜtpadČ podezĜent na neoprávnČnp neEo podvodnp pouåitt 3lateEntKo prostĜedku neEo
2vČĜovaFtFK údajĤ.
V pĜtpadČ 3lateEntKo pĜtkazu z podnČtu pĜtjemFe mĤåeme takovê 3lateEnt pĜtkaz rovnČå
odmttnout, pokud nemáme 6ouKlas s inkasem neEo Váš jinê souKlas s 3lateEnt transakFt na
základČ takovpKo 3lateEntKo pĜtkazu.
6ouKlas s inkasem mĤåeme odmttnout, pokud nemá potĜeEnp náleåitosti.
3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem mĤåeme odmttnout takp v pĜtpadeFK stanovenêFK pro
odmttnutt InstrukFe ve 6mlouvČ, 3odmtnkáFK neEo pĜtslušnêFK 3roduktovêFK podmtnkáFK.
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CR NG\å E\O PODWHEQt SĜtND] GiQ SURVWĜHGQLFWYtP -LQpKR SRVN\WRYDWHOH"
3lateEnt pĜtkaz, kterê E\l dán nepĜtmo prostĜedniFtvtm -inpKo posk\tovatele, mĤåeme odmttnout
v pĜtpadČ
podezĜent na neoprávnČnp neEo podvodnp pouåitt 3lateEntKo prostĜedku neEo 2vČĜovaFtFK
údajĤ,
kd\ E\l 3lateEnt pĜtkaz nepĜtmo dán prostĜedniFtvtm osoE\, která nent -inêm
posk\tovatelem (nent oprávnČna posk\tovat sluåEu nepĜtmpKo dánt plateEntKo pĜtkazu),
neEo
kd\ nám -inê posk\tovatel neosvČdþil svoji totoånost v souladu s právntmi pĜedpis\.
2 odmttnutt nepĜtmo danpKo 3lateEntKo pĜtkazu Vás inIormujeme pĜedem neEo pĜi nejEliåšt
pĜtleåitosti.
CR NG\å RGPtWQHPH SURYpVW Viã PODWHEQt SĜtND]"
3okud odmttneme provpst 3lateEnt pĜtkaz, k jeKo provedent nedojde.
-DN ViV LQIRUPXMHPH R RGPtWQXWt PODWHEQtKR SĜtND]X QHER SRXKODVX V LQNDVHP"
InIormaFi o odmttnutt 3lateEntKo pĜtkazu neEo 6ouKlasu s inkasem Vám nejpozdČji ve lKĤtČ
stanovenp pro provedent 3lateEntKo pĜtkazu posk\tneme v Internetovpm EankovniFtvt aneEo v
MoEilntm EankovniFtvt. 3okud je to moånp, oznámtme Vám dĤvod\ odmttnutt a postup pro
nápravu FK\E, kterp E\l\ dĤvodem odmttnutt.
CR NG\å QiP Y VRXYLVORVWL V PODWHEQt WUDQVDNFt Y]QLNO\ GRGDWHþQp QiNODG\"
3okud nám v pĜtpadČ provádČnt 3lateEnt transakFe vzniknou dodateþnp náklad\ v dĤsledku
poplatkĤ neEo vêloK úþtovanêFK -inêm posk\tovatelem, mĤåeme Vám t\to dodateþnp náklad\
úþtovat. 7o neplatt v pĜtpadČ, åe dodateþnp náklad\ vznikl\ v dĤsledku nesprávnČ provedenp
3lateEnt transakFe, za kterou odpovtdáme m\.
MĤåHPH VL RGHþtVW PRSODWN\ ] PODWHEQt WUDQVDNFH VPČĜXMtFt QD Viã ÚþHW"
6poþtvá-li 3lateEnt transakFe v pĜevodu penČz na Váš Úþet, mĤåeme odeþtst 3oplatk\ z pĜevádČnp
þástk\ pĜed jejtm pĜipsántm na Váš Úþet, nestanovt-li pĜtslušnê právnt pĜedpis jinak.
ODVOLÁNÍ PLATEBNÍHO PěÍKA=U A SOUHLASU S INKASEM
MĤåHWH RGYRODW PODWHEQt SĜtND] þL SRXKODV V LQNDVHP"
3odanê 3lateEnt pĜtkaz mĤåete odvolat, dokud neE\l 3lateEnt pĜtkaz pĜijat.
3odanê 3lateEnt pĜtkaz, podle kterpKo má provedent 3lateEnt transakFe zaþtt (a) v urþitê okamåik,
(E) v okamåik, kd\ Eudou splnČn\ urþitp podmtnk\, neEo (E) na konFi urþitpKo oEdoEt, nelze
odvolat potp, Fo upl\nula naše 3rovoznt doEa EezprostĜednČ pĜedFKázejtFt dni, kd\ má nastat
nČkterá vêše uvedená skuteþnost.
Jedná-li se o Inkaso pak, jste-li plátFem, nemĤåete odvolat svĤj 6ouKlas s inkasem potp, Fo nám
E\l pĜedán plateEnt pĜtkaz pĜtjemFe toKoto Inkasa.
3lateEnt pĜtkaz podanê prostĜedniFtvtm JinpKo posk\tovatele nelze odvolat potp, Fo E\l Vámi
pĜedán Jinpmu posk\tovateli.
MĤåHWH RGYRODW AXWRUL]DFL PODWHEQtKR SĜtND]X QHER SRXKODVX V LQNDVHP"
AutorizaFi 3lateEntKo pĜtkazu mĤåete odvolat, dokud lze odvolat 3lateEnt pĜtkaz.
AutorizaFi 6ouKlasu s inkasem nelze odvolat potp, Fo upl\nula naše 3rovoznt doEa EezprostĜednČ
pĜedFKázejtFt dni, kterê E\l mezi Vámi jako plátFem a pĜtjemFem sjednán jako den, kd\ má Eêt
þástka 3lateEnt transakFe odepsána z VašeKo Úþtu.
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-DN MH WR V RGYROiQtP X TUYDOêFK SĜtND]Ĥ QHER WUYDOH Y\MiGĜHQpKR SRXKODVX V LQNDVHP"
V pĜtpadČ 7rvalêFK pĜtkazĤ neEo trvale v\jádĜenpKo 6ouKlasu s inkasem platt, åe u dosud
neprovedenêFK 3lateEntFK transakFt mĤåete odvolat 3lateEnt pĜtkaz neEo jeKo AutorizaFi neEo
Váš 6ouKlas s inkasem neEo jeKo AutorizaFi pro konkrptnt 3lateEnt transakFi, pĜestoåe jsme
takovê 3lateEnt pĜtkaz neEo 6ouKlas s inkasem jiå pĜijali.
NemĤåete však odvolat 7rvalê pĜtkaz neEo trvale v\jádĜenê 6ouKlas s inkasem v pĜtpadČ
3lateEntFK transakFt jiå provedenêFK, a v pĜtpadČ 3lateEntFK transakFt ten den splatnêFK.
Co NG\å oGYoOiWH PODWHEQt SĜtND] QHEo SoXKODV V LQNDVHP So XSO\QXWt OKĤW\ SUo MHMLFK
oGYoOiQt"
3okud odvoláte 3lateEnt pĜtkaz þi 6ouKlas s inkasem aneEo jejiFK AutorizaFi potp, Fo upl\nula
lKĤta pro jejiFK odvolánt podle toKoto þlánku  tČFKto 3odmtnek plateEntKo st\ku, a m\ Vám toto
odvolánt umoåntme, mustte nám uKradit 3oplatk\ a naše vêloK\ a vêloK\ JinêFK posk\tovatelĤ
spojenp s vráFentm úKrad\, popĜ. i náklad\ vzniklp z kurzovêFK rozdtlĤ.
3okud je odvolánt 3lateEntKo pĜtkazu neEo 6ouKlasu s inkasem þi jejiFK AutorizaFe vázáno na
vráFent penČz, Eudou Vám vráFen\ aå potp, Fo je oEdråtme. V\Krazujeme si právo nev\KovČt
Vašt åádosti o odvolánt 3lateEntKo pĜtkazu þi 6ouKlasu s inkasem þi jejiFK AutorizaFe.
PROVÁDċNÍ PLATEBNÍCH PěÍKA=ģ
=D MDNêFK SoGPtQHN SUoYiGtPH PODWHEQt SĜtND]\"
3lateEnt pĜtkaz provedeme v rámFi 3raFovntKo dne pro danê t\p 3lateEnt transakFe, kd\ E\l pĜijat,
pouze pokud Eudou souþasnČ splnČn\ všeFKn\ následujtFt podmtnk\
E\l podán ve IormČ a s oEsaKem podle 3odmtnek, tČFKto 3odmtnek plateEntKo st\ku,
pĜtpadnČ podle jinêFK námi stanovenêFK podmtnek,
E\l ĜádnČ a vþas Autorizován,
na Úþtu je dostateþnê 'isponiEilnt zĤstatek k provedent 3lateEntKo pĜtkazu,
jsou pĜtpadnČ splnČn\ dalšt podmtnk\ podle právntFK pĜedpisĤ,
nent dán dĤvod pro odmttnutt 3lateEntKo pĜtkazu þi 6ouKlasu s inkasem, a
3lateEnt pĜtkaz neE\l odvolán.
Neodpovtdáme za poĜadt zpraFovánt plateE splatnêFK v rámFi danpKo 3raFovntKo dne.
KG\ SĜLStãHPH SHQt]H QD Viã ÚþHW"
ýástku 3lateEnt transakFe Vám jako pĜtjemFi pĜiptšeme na Úþet potp, Fo E\la þástka pĜipsána ve
prospČFK našeKo úþtu a kd\å oEdråtme od posk\tovatele plátFe podklad\ nutnp pro posk\tnutt
þástk\ Vám jako pĜtjemFi. /KĤt\ pro provedent 3lateEntFK transakFt jsou v 3Ĝtloze 1.
KG\ oGHStãHPH SHQt]H ] VDãHKo ÚþWX"
ýástku 3lateEnt transakFe odeptšeme z Úþtu a pĜedáme je posk\tovateli pĜtjemFe ve lKĤtáFK
uvedenêFK v tČFKto 3odmtnkáFK plateEntKo st\ku, zejmpna v 3Ĝtloze 1.
MĤåHPH SHQt]H oGHSVDW ] VDãHKo ÚþWX L MLQG\"
MĤåeme odepsat z VašeKo Úþtu, jste-li v poziFi pĜtjemFe, þástku 3lateEnt transakFe a vrátit ji
posk\tovateli plátFe, pokud se jedná o autorizovanou inkasnt transakFi v &=. provedenou na
územt ýeskp repuElik\ a pokud nás posk\tovatel plátFe poåádal o jejt vráFent ve lKĤtČ stanovenp
=ákonem o plateEntm st\ku.
3okud oEdråtme od soudu neEo od pĜtslušnpKo správntKo orJánu pravomoFnp rozKodnutt o
naĜtzent vêkonu rozKodnutt pĜikázántm poKledávk\ z VašeKo Úþtu, odeptšeme z nČj pentze.
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Berete na vČdomt, åe mustme zaElokovat pentze na Úþtu do vêše v\konatelnp poKledávk\ a jejtKo
pĜtslušenstvt, pokud oEdråtme pĜtslušnp rozKodnutt ještČ pĜed naE\ttm jeKo právnt moFi.
-DN ViV LQIoUPXMHPH o SUoYHGHQp PODWHEQt WUDQVDNFL"
2 provedenp 3lateEnt transakFi (tj. o pĜipsánt neEo odepsánt penČz a o dalštFK údajtFK jako
3oplatFtFK a pouåitêFK smČnnêFK kurzeFK) Vás Eez zE\teþnpKo odkladu inIormujeme
prostĜedniFtvtm InternetovpKo EankovniFtvt neEo MoEilntKo EankovniFtvt.
Co NG\å MH Y PODWHEQtP SĜtND]X QHVSUiYQê -HGLQHþQê LGHQWLILNiWoU"
3lateEnt transakFe je provedena správnČ Fo do osoE\ pĜtjemFe, pokud je provedena v souladu s
jeKo Jedineþnêm identiIikátorem, a to i pokud v 3lateEntm pĜtkazu uvedete i dalšt údaje o
pĜtjemFi, neå t\, na kterêFK jsme se doKodli.
3okud nesprávnê Jedineþnê identiIikátor uvedl pĜtjemFe, v\vineme jako posk\tovatel plátFe úsilt,
kterp lze na nás spravedlivČ poåadovat, aE\ pentze z 3lateEnt transakFe E\l\ vráFen\ plátFi. 3okud
o to ptsemnČ poåádáte, sdČltme Vám jako posk\tovatel plátFe všeFKn\ údaje, kterp máme k
dispoziFi a kterp jako plátFe potĜeEujete k uplatnČnt práva na vráFent penČåntFK prostĜedkĤ vĤþi
pĜtjemFi u soudu neEo jinpKo pĜtslušnpKo orJánu.
-DN Y\KOHGiPH QHVSUiYQČ SUoYHGHQoX PODWHEQt WUDQVDNFL"
3okud E\la 3lateEnt transakFe z VašeKo podnČtu provedena nesprávnČ, v\vineme na Vaši åádost
veškerp úsilt, kterp na nás lze spravedlivČ poåadovat, aE\ E\la 3lateEnt transakFe v\Kledána, a o
vêsledku Vás inIormujeme.
Co Y SĜtSDGČ QHVSUiYQČ SUoYHGHQp PODWHEQt WUDQVDNFH"
NesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi vĤþi Vám jako plátFi napravtme, ledaåe Vám jako plátFi
(a tam, kde to pĜipadá v úvaKu, takp posk\tovateli pĜtjemFe), doloåtme, åe þástka nesprávnČ
provedenp 3lateEnt transakFe E\la pĜipsána na úþet posk\tovatele pĜtjemFe. V takovpm pĜtpadČ
napravt nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi posk\tovatel pĜtjemFe vĤþi pĜtjemFi. 7o neplatt
v pĜtpadČ 3lateEnt transakFe, k ntå dává plateEnt pĜtkaz pĜtjemFe neEo plátFe prostĜedniFtvtm
pĜtjemFe, jestliåe posk\tovatel pĜtjemFe nesplnil povinnost pĜedat nám jako posk\tovateli plátFe
plateEnt pĜtkaz.
V pĜtpadČ sluåE\ nepĜtmpKo dánt plateEntKo pĜtkazu Vám posk\tneme plnČnt, za kterp nám v
souvislosti s nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFt odpovtdá Jinê posk\tovatel, jen pokud
pĜtslušnou þástku od JinpKo posk\tovatele oEdråtme.
3okud mustme napravit nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi vĤþi ViP MDNo SOiWFL D V\
QiP o]QiPtWH åH QHWUYiWH QD SUoYHGHQt PODWHEQt WUDQVDNFH, pak neprodlenČ
uvedeme Úþet, z nČKoå E\la þástka 3lateEnt transakFe odepsána, do stavu, v nČmå E\ E\l,
kd\E\ k tomuto odepsánt nedošlo, neEo
vráttme Vám þástku 3lateEnt transakFe, zaplaFenou úplatu a ušlp úrok\, pokud vêše uvedenê
postup nepĜipadá v úvaKu
avšak pouze ve vztaKu k þástFe nesprávnČ provedenp 3lateEnt transakFe, která neE\la na úþet
posk\tovatele pĜtjemFe pĜipsána pĜed ttm, neå nám E\lo doruþeno Vaše oznáment, åe netrváte na
provedent 3lateEnt transakFe (a to za podmtnk\, åe toto pĜipsánt doloåtme Vám a tam, kde to
pĜipadá v úvaKu, takp posk\tovateli pĜtjemFe).
3okud mustme napravit nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi vĤþi ViP MDNo SOiWFL D V\
QiP QHo]QiPtWH åH QHWUYiWH QD SUoYHGHQt PODWHEQt WUDQVDNFH, pak neprodlenČ zajisttme
pĜipsánt þástk\ nesprávnČ provedenp 3lateEnt transakFe na úþet posk\tovatele pĜtjemFe a
uvedeme Úþet, z nČKoå E\la þástka 3lateEnt transakFe odepsána, do stavu, v nČmå E\ E\l,
kd\E\FKom 3lateEnt transakFi provedli správnČ, neEo
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vráttme Vám nesprávnČ zaplaFenou úplatu a ušlp úrok\, pokud vêše uvedenê postup
nepĜipadá v úvaKu.
V\ MDNo SOiWFH nám mustte oznámit nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi Eez zE\teþnpKo
odkladu potp, Fo se o nt dozvtte, nejpozdČji však do 1 mČstFĤ ode dne odepsánt penČz z VašeKo
Úþtu neEo pĜipsánt penČz na Váš Úþet. 2známent nám podáte zejmpna prostĜedniFtvtm .análu
neEo našeKo .ontaktntKo Fentra.
3okud mustme napravit nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi vĤþi ViP MDNo SĜtMHPFL, pak
neprodlenČ
(a) uvedeme Váš Úþet do stavu, v nČmå E\ E\l, kd\E\FKom provedli 3lateEnt transakFi správnČ,
neEo
(E) dáme Vám k dispoziFi þástku nesprávnČ provedenp 3lateEnt transakFe, zaplaFenou úplatu a
ušlp úrok\, pokud vêše uvedenê postup nepĜipadá v úvaKu.
V\ MDNo SĜtMHPFH nám mustte oznámit nesprávnČ provedenou 3lateEnt transakFi Eez zE\teþnpKo
odkladu potp, Fo se o nt dozvtte, nejpozdČji však do 1 mČstFĤ ode dne pĜipsánt penČz na Váš
Úþet aneEo ode dne, kd\ Vám E\l\ t\to pentze jinak dán\ k dispoziFi. 2známent nám podáte
zejmpna prostĜedniFtvtm .análu neEo našeKo .ontaktntKo Fentra.
Co Y SĜtSDGČ QHDXWoUL]oYDQp PODWHEQt WUDQVDNFH"
3okud E\la provedena neautorizovaná 3lateEnt transakFe (tj. 3lateEnt transakFe Eez Ĝádnp
AutorizaFe), ze kterp nenesete ztrátu V\, pak nejpozdČji následujtFt 3raFovnt den potp, Fo nám
V\ neEo jiná oprávnČná osoEa takovou neautorizovanou 3lateEnt transakFi oznámtte
uvedeme Úþet, z nČKoå E\la þástka 3lateEnt transakFe odepsána, do stavu, v nČmå E\ E\l,
kd\E\ k tomuto odepsánt nedošlo; neEo
Vám vráttme þástku 3lateEnt transakFe, zaplaFenou úplatu a ušlp úrok\, pokud vêše uvedenê
postup nepĜipadá v úvaKu.
/KĤta pro nápravu neautorizovanp 3lateEnt transakFe podle toKoto odstavFe nezaþne EČået, dokud
máme dĤvod se domntvat, åe E\lo z Vašt stran\ jednáno podvodnČ.
3rovedeme nápravu 3lateEnt transakFe, ke kterp nám neE\l dán Váš souKlas i v pĜtpadČ, åe jsme
3lateEnt pĜtkaz oEdråeli prostĜedniFtvtm JinpKo posk\tovatele.
Mustte nám oznámit neautorizovanou 3lateEnt transakFi Eez zE\teþnpKo odkladu potp, Fo se o nt
dozvtte, nejpozdČji však do 1 mČstFĤ ode dne odepsánt penČz z VašeKo Úþtu neEo pĜipsánt penČz
na Váš Úþet. 2známent nám podáte zejmpna prostĜedniFtvtm .análu neEo našeKo .ontaktntKo
Fentra.
KG\ oGSoYtGiWH ]D QHDXWoUL]oYDQoX PODWHEQt WUDQVDNFL"
=a neautorizovanou 3lateEnt transakFi odpovtdáte zFela neEo zþásti v následujtFtFK pĜtpadeFK
ztráta E\la zpĤsoEena pouåittm ztraFenpKo neEo odFizenpKo 3lateEntKo prostĜedku neEo jeKo
zneuåittm; þi neoprávnČnêm pouåittm; v tomto pĜtpadČ nesete ztrátu do vêše 0 (85
(pĜepoþet Eude proveden smČnnêm kurzem v\Klášenêm ýNB ke dni pĜedFKázejtFtmu den,
kd\ E\la neautorizovaná 3lateEnt transakFe zúþtována)
ztráta E\la zpĤsoEena Vaštm podvodnêm jednántm neEo ttm, åe E\la pĜi pouåtvánt VašeKo
3lateEntKo prostĜedku úm\slnČ neEo z KruEp nedEalosti porušena povinnost pouåtvat
3lateEnt prostĜedek v souladu se sjednanêmi podmtnkami, zejmpna povinnost pĜijmout
veškerá pĜimČĜená opatĜent na oFKranu osoEntFK EezpeþnostntFK prvkĤ 3lateEntKo
prostĜedku neEo povinnost Eez zE\teþnpKo odkladu oznámit nám ztrátu, odFizent, zneuåitt
neEo neoprávnČnp pouåitt 3lateEntKo prostĜedku; v tomto pĜtpadČ nesete ztrátu v plnp vêši.
3okud z Vašt stran\ neE\lo nejednáno podvodnČ, uKradtme ztrátu z neautorizovanp 3lateEnt
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transakFe i v následujtFtFK pĜtpadeFK
ztrátu, odFizent neEo zneuåitt neE\lo moånp zjistit pĜed provedentm neautorizovanp 3lateEnt
transakFe
ztráta, odFizent neEo zneuåitt 3lateEntKo prostĜedku E\la zpĤsoEena naštm jednántm
ztráta penČz vznikla potp, Fo nám E\la oznámena ztráta, odFizent, zneuåitt neEo neoprávnČnp
pouåitt VašeKo 3lateEntKo prostĜedku
nezajistili jsme Vám vKodnp prostĜedk\ pro oznáment ztrát\, odFizent, zneuåitt neEo
neoprávnČnpKo pouåitt 3lateEntKo prostĜedku
porušili jsme povinnost poåadovat silnp ovČĜent uåivatele
Co NG\å VH XNiåH åH QD YUiFHQt SHQČ] QHPiWH QiUoN"
3okud Vám posk\tneme plnČnt podle þlánku . tČFKto 3odmtnek plateEntKo st\ku a ukáåe se,
åe Vám nevznikl na toto plnČnt nárok, mustte nám neprodlenČ toto plnČnt na naši vêzvu vrátit, a
to v plnpm rozsaKu, v jakpm Vám na toto plnČnt nevznikl nárok.
3okud tvrdtte, åe provedená 3lateEnt transakFe neE\la Vámi Autorizována neEo åe 3lateEnt
transakFe E\la provedena nesprávnČ, mustme Vám doloåit, åe tato 3lateEnt transakFe E\la
ovČĜena, správnČ zaznamenána, zaúþtována a åe neE\la ovlivnČna teFKniFkou poruFKou neEo
jinou závadou, jinak platt, åe je 3lateEnt transakFe neautorizovaná neEo nesprávnČ provedená.
-DN PiWH FKUiQLW VDãH OYČĜoYDFt ~GDMH D MDN QiP PĤåHWH o]QiPLW SUoEOpP\"
3opis opatĜent, která mustte pĜijmout na oFKranu svêFK 2vČĜovaFtFK údajĤ, inIormaFe o zpĤsoEu,
kterêm mĤåete oznámit ztrátu, odFizent, zneuåitt neEo neoprávnČnp pouåitt 3lateEntKo prostĜedku
a podmtnk\, za niFKå mĤåeme zaElokovat 3lateEnt prostĜedek, jsou uveden\ v 3odmtnkáFK neEo
pĜtslušnêFK 3roduktovêFK podmtnkáFK.
POPLATKY =A PLATEBNÍ TRANSAKCE
=a posk\tovanp 3lateEnt sluåE\ mĤåeme úþtovat 3oplatk\ podle 6azeEntkĤ platnêFK v den
provedent 3lateEnt sluåE\.
=MċNA ÚýTU A =ÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚýET
MĤåHWH SoåiGDW o ]PČQX ÚþWX oG GoVDYDGQtKo SoVN\WoYDWHOH N QiP"
MĤåete nás poåádat o zmČnu VašeKo plateEntKo úþtu vedenpKo u dosavadntKo posk\tovatele
plateEntFK sluåeE k nám. äádost nám podáte na našem IormuláĜi a v\plnČnê IormuláĜ Vám
posk\tneme, pokud o to poåádáte. 3o oEdråent åádosti provedeme zmČnu plateEntKo úþtu za
podmtnek stanovenêFK =ákonem o plateEntm st\ku. 3odántm åádosti o zmČnu plateEntKo úþtu
Eerete na vČdomt a souKlastte s ttm, åe sluåE\ zmČn\ plateEntKo úþtu Vám Eudou vzKledem
k našemu teFKniFkpmu Ĝešent posk\tován\ pouze v rozsaKu sluåeE ING .onta.
3okud poåádáte o zmČnu plateEntKo úþtu k nám, nastavtme 7rvalp pĜtkaz\, 6ouKlas\ s inkasem
podle seznamu trvalêFK pĜtkazĤ, která nám pĜedá dosavadnt posk\tovatel. 6ouKlastte, åe pokud u
6ouKlasu s inkasem pĜedanpKo nám dosavadntm posk\tovatelem je uveden limit Inkasa pro
kalendáĜnt oEdoEt, nastavtme limit na kaådou jednotlivou 3lateEnt transakFi.
3okud je u 6ouKlasu s inkasem, kterp oEdråtme od dosavadntKo posk\tovatele, uvedeno Eankovnt
spojent pĜtjemFe (inkasujtFt spoleþnosti) platnp pro úþt\ plátFĤ vedenêFK u dosavadntKo
posk\tovatele, kterp se lišt od EankovntKo spojent pĜtjemFe (inkasujtFt spoleþnosti) urþenpKo pro
úþt\ plátFĤ vedenêFK u nás, nastavtme pro 6ouKlas s inkasem Eankovnt spojent pĜtjemFe oEdråenp
od dosavadntKo posk\tovatele.
MĤåHWH SoåiGDW o W]Y ]iNODGQt SODWHEQt ~þHW"
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MĤåete nás poåádat o zĜtzent tzv. základntKo plateEntKo úþtu za podmtnek stanovenêFK =ákonem
o plateEntm st\ku. 3odántm åádosti o zĜtzent základntKo plateEntKo úþtu Eerete na vČdomt a
souKlastte s ttm, åe vzKledem k našemu teFKniFkpmu Ĝešent Eude takto zĜtzenê základnt plateEnt
úþet naEtzet pouze sluåE\, kterp naEtzt ING .onto. 6 vêjimkou rozsaKu sluåeE se základnt
plateEnt úþet Ĝtdt 3odmtnkami, 3roduktovêmi podmtnkami pro ING .onto a tČmito 3odmtnkami
plateEntKo st\ku, nent-li v právntFK pĜedpiseFK stanoveno jinak.
IN)ORMACE O =ģSTATKU A TRANSAKCÍCH NA ÚýTU
-DN ViV LQIoUPXMHPH o ]ĤVWDWNX D o WUDQVDNFtFK"
2 'isponiEilntm zĤstatku, Úþetntm zĤstatku a zúþtovanêFK a nezúþtovanêFK transakFtFK na
Vašem Úþtu Vás inIormujeme v Internetovpm EankovniFtvt a MoEilntm EankovniFtvt.
V Internetovpm EankovniFtvt a v MoEilntm EankovniFtvt takp najdete pĜeKled aktuálntFK
7rvalêFK pĜtkazĤ a 6ouKlasĤ s inkasem.
MĤåH ViV LQIoUPoYDW QČNGo MLQê QHå P\"
InIormaFe o Úþtu mĤåete ztskat takp prostĜedniFtvtm JinpKo posk\tovatele pouåittm 2vČĜovaFtFK
údajĤ aneEo pouåittm osoEntFK EezpeþnostntFK prvkĤ pĜidČlenêFK Jinêm posk\tovatelem. 3Ĝed
vloåentm osoEntFK EezpeþnostntFK prvkĤ do aplikaFe posk\tovatele tpto sluåE\ mustte na
ZeEovêFK stránkáFK ýNB ovČĜit, zda se jedná o oprávnČnpKo JinpKo posk\tovatele.
DDOãt SoGPtQN\
3okud v souvislosti s v\uåtvántm InternetovpKo EankovniFtvt neEo MoEilntKo EankovniFtvt
v\uåtváte aplikaFe JinêFK posk\tovatelĤ neEo jinêFK tĜettFK stran, neodpovtdáme za pouåitt
takovp aplikaFe, ani za inIormaFe, kterp prostĜedniFtvtm tpto aplikaFe oEdråtte.
3okud Vám jinê posk\tovatel plateEntFK sluåeE v\dal plateEnt kartu, sdČltme inIormaFi o
'isponiEilntm zĤstatku na Vašem Úþtu, pokud nám k tomu udČltte souKlas a pokud nám tento
posk\tovatel plateEntFK sluåeE sdČlt svou totoånost. Na åádost Vám posk\tneme (a) jmpno
posk\tovatele plateEntFK sluåeE, kterê poåádal o takovou inIormaFi, a (E) inIormaFi, kterou jsme
sdČlili tomuto posk\tovateli plateEntFK sluåeE.
SLUäBA NEPěÍMeHO DÁNÍ PLATEBNÍHO PěÍKA=U A SLUäBA IN)ORMOVÁNÍ
O PLATEBNÍM ÚýTU
KG\ SUoYHGHPH PODWHEQt SĜtND] SoGDQê SĜHV -LQpKo SoVN\WoYDWHOH"
3lateEnt transakFi provedeme na základČ 3lateEntKo pĜtkazu pĜijatpKo od JinpKo posk\tovatele
(posk\tujtFtKo Vám sluåEu nepĜtmpKo dánt plateEntKo pĜtkazu), pokud provedete AutorizaFi
takovpKo 3lateEntKo pĜtkazu.
Na základČ VašeKo souKlasu s provedentm 3lateEntKo pĜtkazu inIormujeme na åádost JinpKo
posk\tovatele o provedent 3lateEnt transakFe, pĜtpadnČ o odmttnutt provedent 3lateEntKo pĜtkazu
a o dĤvodu odmttnutt.
Neprovedeme 3lateEnt pĜtkaz, kterê Vámi neE\l ĜádnČ Autorizován.
Co PĤåHPH VGČOLW -LQpPX SoVN\WoYDWHOL"
Na základČ Vámi udČlenpKo souKlasu sdČltme Jinpmu posk\tovateli (posk\tujtFtmu Vám sluåEu
inIormovánt o plateEntm úþtu) následujtFt údaje
seznam VašiFK ÚþtĤ
'isponiEilnt zĤstatek na Vašem Úþtu
pĜeKled 3lateEntFK transakFt na Vašem Úþtu
dalšt údaje o Úþtu, kterp jsou Vám pĜtstupnp prostĜedniFtvtm internetu.
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Na základČ Vámi udČlenpKo souKlasu sdČlujeme Jinpmu posk\tovateli vêše uvedenp údaje po
doEu 0 dnĤ ode dne udČlent souKlasu. 6vĤj souKlas se sluåEou inIormovánt o plateEntm úþtu pro
danpKo JinpKo posk\tovatele mĤåete kd\koli odvolat.
OD KDY TYTO PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU PLATÍ"
7\to 3odmtnk\ plateEntKo st\ku jsou úþinnp od ..201. 8stanovent têkajtFt se sluåE\
nepĜtmpKo dánt plateEntKo pĜtkazu a sluåE\ inIormovánt o plateEntm úþtu jsou úþinná, jakmile
Vám zaþneme t\to sluåE\ naEtzet.
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PěÍLOHA  LHģTY PRO PROVÁDċNÍ PLATEBNÍHO STYKU

TU=EMSKe ODCHO=Í ÚHRADY V C=K
T\S PODWHEQtKo
SĜtND]X

6tandardnt
SoXKODV V LQNDVHP

3lateEnt transakFe
z podnČtu pĜtjemFe

DoED SUo SĜLMHWt
PODWHEQtKo SĜtND]X

100

OGHSViQt
SUoVWĜHGNĤ ] ÚþWX

D

DoED SUo SĜLMHWt
SoXKODVX V LQNDVHP

100

OGHSViQt
SUoVWĜHGNĤ ] ÚþWX
So SĜLMHWt
SODWHEQtKo SĜtND]X
SĜtMHPFH
D

PĜLSViQt SUoVWĜHGNĤ
QD ~þHW
SoVN\WoYDWHOH
SĜtMHPFH
D+1
PĜLSViQt SUoVWĜHGNĤ
QD ~þHW
SoVN\WoYDWHOH
SĜtMHPFH
D+1

TU=EMSKe PěÍCHO=Í ÚHRADY V C=K
T\S PODWHEQtKo
SĜtND]X

6tandardnt

DoUXþHQt N QiP oG
SUoWLVWUDQ\

D

PĜLSViQt SUoVWĜHGNĤ
QD Qiã ~þHW D
oEGUåHQt SoGNODGĤ
SUo ]~þWoYiQt
D

PĜLSViQt SUoVWĜHGNĤ
QD Viã ÚþHW

D

INTERNÍ PěEVODY V RÁMCI BANKY
T\S PODWHEQtKo
SĜtND]X
6tandardnt

DoED SUo SĜLMHWt
PODWHEQtKo SĜtND]X
D

OGHSViQt
SUoVWĜHGNĤ ] ÚþWX
D

PĜLSViQt SUoVWĜHGNĤ
QD Viã ÚþHW
D

LHģTY PRO OPAKOVANe =ÚýTOVÁNÍ
V pĜtpadČ nedostateþnpKo DisponiEilntKo zĤstatku pro provedent 3lateEntKo pĜtkazu provádtme u
nČkterêFK t\pĤ 3lateEntFK transakFt opakovanp zúþtovánt. 2pakovanp zúþtovánt provádtme våd\
pouze v 3raFovnt den pro danê t\p 3lateEnt transakFe, a to v den splatnosti 3lateEnt transakFe do þasĤ
uvedenêFK ntåe
T\S PODWHEQtKo SĜtND]X

)UHNYHQFH oSDNoYDQpKo ]~þWoYiQt Y GHQ D

OGPtWQXWt
PODWHEQtKo
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SĜtND]X
6tandardnt

oEv\kle dvakrát dennČ

D+2

v rámFi oEv\kle dvakrát dennČ

D+2

prvnt oEv\kle dvakrát dennČ

D+2

7rvalp pĜtkaz\ – opakovanp oEv\kle dvakrát dennČ
odFKozt úKrad\

D+2

3lateEnt transakFe z podnČtu Neprovádt se
pĜtjemFe

D

Internt
Eank\

pĜevod\

7rvalp pĜtkaz\
odFKozt úKrada

–
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