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Aktualizace íselníku bank

AKTUALIZACE

ÍSELNÍKU TUZEMSKÝCH BANK K 17. ZÁ Í 2008

Vážený kliente,
dovolujeme si Vám oznámit, že k 17. zá í 2008 došlo u BAWAG Bank CZ a.s. ke zm n názvu na LBBW
Bank CZ a.s. D vodem je zm na akcioná e banky. Všechny ostatní kontaktní a identifika ní údaje
banky (tj. I , DI , kód banky, BIC a další) z stávají nezm n ny. Viz také http://www.lbbw.cz .

AKTUALIZACE POMOCNÉ DATABÁZE 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 seznamu tuzemských bank. Prove te prosíme d sledn všechny
uvedené akce, p edejdete tak problém m se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.

Zm na názvu banky v pomocné databázi bank
V modulu eského tuzemského platebního styku (CZI) otev ete nabídku Pomocné databáze – Banky.

BAWAG Bank CZ a.s.
m ní název na LBBW
Bank CZ a.s.

Dvojklikem na vybraný záznam otev ete okno pro zm nu parametr banky.
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Zadejte nový název banky
LBBW Bank CZ a.s.

Tla ítkem

potvrdíte uložení zm n do databáze.

Žádné další údaje banky se nem ní !

Úprava názvu banky ve Vašem ú etním systému
Nezapome te upravit stejné íselníky vztahující se k databázi tuzemských bank ve všech Vašich
ú etních systémech, které Vám generují dávky platebních p íkaz pro import do aplikace MultiCash.

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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