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AKTUALIZACE

ÍSELNÍKU TUZEMSKÝCH BANK K 7. ERVENCI 2008

Vážený kliente,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 7. ervence 2008 dochází k níže uvedeným zm nám v íselníku
identifika ních kód tuzemských bank. Aktuální seznam ú astník zú tovacího styku je k dispozici na:
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf

Pen žní d m, spo itelní družstvo - kód 2200 se stává novým aktivním ú astníkem mezibankovního
zú tování od 1.7.2008.
Vinohradská vzájemná družstevní záložna - kód 2030 se stává novým aktivním ú astníkem
mezibankovního zú tování od 7.7.2008.
Dále si Vás dovolujeme informovat o fúzi bankovních dom eBanka – kód 2400, a.s. a
Raiffeisenbank, a.s. – kód 5500, která prob hla 7.7.2008. Oba kódy bank budou nadále platnými pro
platební a zú tovací styk i po datu fúze. Kód 2400 bude sloužit pro dob h platebních instrukcí až do
7. ledna 2009. eská spo itelna, a.s. provede hromadnou zm nu u všech trvalých platebních instrukcí
ve prosp ch banky 2400 na banku 5500. O tomto kroku jste byli informováni prost ednictvím výpis
k ú tu k 30. ervnu 2008.

AKTUALIZACE KÓD

BANK V APLIKACI MULTICASH

V následujích krocích jsme pro Vás shrnuli opat ení, která doporu ujeme provést v aplikaci MultiCash
vzhledem k výše uvedeným zm nám v kódech bank. Prove te prosíme d sledn všechny uvedené
akce, p edejdete tak problém m se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.

Zm na kódu banky v databázi p íjemc
Aktualizujte si v aplikaci MultiCash podle uvedených zm n kódy bank u ú t Vašich obchodních partner .
V modulu eského tuzemského platebního styku (CZI) otev ete nabídku Pomocné databáze – P íjemce.

Ú et partnera
s kódem banky 2400
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U všech ú t Vašich partner , které byly vedeny v bance 2400 prove te zm nu na banku 5500.
Dvojklikem takový ú et otev ete a v poli Kód banky p epište kód 2400 na 5500, p íp. pomocí tla ítka
vyberte banku 5500 ze seznamu.
Zm nu potvr te stisknutím tla ítka

.

Zm na kód banky v databázi bank
Databázi tuzemských bank upravte podle aktuálního seznamu ú astník mezibankovního zú tovacího styku
(viz odkaz na stránky NB výše). V modulu eského tuzemského platebního styku (CZI) otev ete nabídku
Pomocné databáze – Banky.

Zrušená banka 0400

Nová banka 2030
Nová banka 2200

Zrušená banka 2400

Zrušenou banku smažete poklikáním na vybraný záznam pravým tla ítkem myši a volbou Smazat záznam.
Tla ítkem

otev ete dialogové okno, kam vyplníte parametry nové banky.
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Kód nové banky
Název nové banky
BIC (SWIFT)
kód nové banky

Tla ítkem

potvrdíte uložení nové banky do databáze.

Úprava kód bank ve Vašem ú etním systému
Nezapome te upravit stejné íselníky vztahující se kód m bank ve všech Vašich ú etních
systémech, které Vám generují dávky platebních p íkaz pro import do aplikace MultiCash. P i
importu dávky se zrušeným kódem banky by Vám aplikace MultiCash nabídla znovu uložit tento neplatný
kód do databáze a došlo by k problém m se zpracováním plateb v bankovním systému.

KLIENTSKÁ PODPORA MULTICASH
Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash eské spo itelny, a.s. jsou Vám p ipraveni
odpov d t pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním
ísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash
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