TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ
Standing Payment Order
Pro platby do zahraničí, platby v cizí měně a platby z cizoměnových účtů /
For payments to abroad, payments in foreign currency and payments from foreign currency accounts

ÚDAJE O PLÁTCI / PAYER
Číslo účtu / Account number

Kód banky / Bank code

Měna / Currency

4000
ÚDAJE K ČÁSTCE / AMOUNT DETAILS
Fixní
částka

Měna / Currency

Výši platby odvodit od zůstatku

Variabilní částka – zůstatkový trvalý příkaz
(Příkaz s variabilní částkou lze provádět pouze ve měně účtu)

Na účtu ponechat zůstatek
ve výši

Částka / Amount

účetního

Minimální výše generované platby

disponibilního

Maximální výše generované platby

FREKVENCE PLATEB / FREQUENCY OF PAYMENTS
Denně

Týdně,
ke dni v týdnu:

Měsíčně,
ke dni v měsíci:

Čtvrtletně,

Pololetně,

k datu:

k datu:

Ročně,
k datu:

Jiná definice frekvence:
Vyjde-li datum splatnosti na nepracovní den proveďte nejbližší pracovní den

před

po, nebo

neprovádějte platbu
(u denní frekvence automaticky)

Platnost příkazu:

Od

Do

(v případě nevyplnění, platí příkaz do odvolání)

ÚDAJE O PŘÍJEMCI / BENEFICIARY
59: Příjemce / Beneficiary
Číslo účtu / IBAN / Account number / IBAN
Název a adresa / Name and address

57: Banka příjemce / Beneficiary`s bank
Název a adresa / Name and address

BIC / SWIFT adresa / SWIFT address
Kód banky / Bank code

Detaily platby / Details of payment
70: Účel platby / Purpose of payment

VS *3 /variable symbol *3

*3

KS *3 /constant symbol *3

SS*3/specific symbol**3

Pro platby převáděné v CZK v rámci České republiky / *3 For payments remitted in CZK within the Czech Republic

71: Bankovní výlohy / Bank charges
SHA – plátce / příjemce hradí poplatky své banky /
only charges of his / her bank paid by payer / beneficiary

BEN – všechny poplatky hradí příjemce /
all charges paid by beneficiary

OUR – všechny poplatky hradí plátce /
all charges paid by payer

Další instrukce / other instructions
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