MultiCash
Informace o m nách používaných v platebním styku

INFORMACE O M NÁCH, KTERÉ

S POUŽÍVÁ V PLATEBNÍM STYKU

Vážený kliente,
dovolujeme si Vás informovat o m nách, ve kterých eská spo itelna realizuje platební styk (p evody
finan ních prost edk do a ze zahrani í v cizích m nách nebo m n CZK a p evody v cizích m nách v rámci
eské republiky).
eská spo itelna provádí platební styk v následujících m nách:
AUD

Australský dolar

CAD

Kanadský dolar

CHF

Švýcarský frank

CZK

eská koruna

DKK

Dánská koruna

EUR

Euro

GBP

Britská libra

HKD

Hongkongský dolar

HRK

Chorvatská kuna

HUF

Ma arský forint

ISK

Islandská koruna

JPY

Japonský jen

NOK

Norská koruna

NZD

Novozélandský dolar

PLN

Polský zlotý

RON

Rumunský leu

RUB

Ruský rubl

SEK

Švédská koruna

TRY

Turecká lira

USD

Americký dolar

ZAR

Jihoafrický rand

Upozorn ní: Úhrady s prioritou Urgentní/Expresní se neprovádí ve všech m nách, ve kterých S realizuje
zahrani ní platební styk.
Úhrady s prioritou Urgentní se provádí v m nách : CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK,
PLN, SEK, TRY a USD.
Úhrady s prioritou Expresní se provádí v m nách : CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD.
Pokud bude pro platební p evod zvolena jiná než realizovatelná m na, bude p íkaz v bance vy azen
ze zpracování a nebude proveden !
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AKTUALIZACE POMOCNÉ DATABÁZE M N V APLIKACI MULTICASH
V následujích krocích jsme pro Vás shrnuli opat ení, která doporu ujeme provést v aplikaci MultiCash
vzhledem k výše uvedeným informacím o obchodovatelných m nách v seznamu m n. Prove te prosíme
d sledn všechny uvedené akce, p edejdete tak problém m se zpracováním Vašich plateb
v budoucnu.

Úprava m n pomocné databáze m n
V modulu eského zahrani ního platebního styku (CZA) otev ete nabídku Pomocné databáze – M ny.

Aktuální seznam m n, který je uveden na první stran této zprávy, obsahuje všechny m ny, ve kterých
eská spo itelna provádí platební styk. Ideáln by tedy seznam všech m n v aplikaci MultiCash m l být
totožný s tímto seznamem vyjma toho, že další m ny, se kterými S neprovádí platební styk, využíváte
k zadávání platebních p íkaz do jiných bank p ipojených do aplikace MultiCash. Jednoduše e eno s nimi
provádí platební styk jiná banka, se kterou prost ednictvím aplikace MultiCash spolupracujete.
Všechny m ny, které nebudete využívat pro platební styk v S nebo jiné bance proto doporu ujeme
v pomocné databázi m n aplikace MultiCash deaktivovat !
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Dvojklikem na vybraný záznam otev ete okno pro zm nu parametr
deaktivovat a zaškrtnete parametr Deaktivace m ny.

vybrané m ny, kterou chcete

Deaktivace m ny

Tla ítkem

potvrdíte uložení zm n do databáze.

Tímto postupem – Deaktivací m ny – zajistíte, že Vám aplikace danou m nu nebude nabízet pro
zadání platebních p íkaz a p edejdete tak problém m p i zadání nepoužívané m ny a následného
zpracování, resp. nezpracování Vašich plateb v bance !

Úprava íselníku m n ve Vašem ú etním systému
Nezapome te upravit stejné íselníky vztahující se k databázi m n ve všech Vašich ú etních
systémech, které Vám generují dávky platebních p íkaz pro import do aplikace MultiCash. I z tohoto
zdroje je možné získat chybn zadané platební p íkazy s m nami, které banky nepoužívají
v platebních styku !

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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