MultiCash
Platební styk na konci roku 2012

INFORMACE O PLATEBNÍM STYKU NA KONCI ROKU 2012
FIREMNÍ KLIENTELA
Vážený kliente,
dovolujeme si Vás upozornit na pr b h bilan ního ú tování v záv ru roku 2012 – platný pro platební p íkazy
zaslané prost ednictvím služby MultiCash.
Tuzemský platební styk
Pro zaú tování p íkazu k úhrad ve prosp ch ú tu vedeného v ostatních tuzemských bankách v roce 2012
odešlete p íkaz nejpozd ji 28.12.2012 do 20:00 hodin.
Expresní p íkaz odešlete nejpozd ji 31.12.2012 do 12:30 hodin.
P íkaz k úhrad odeslaný ve prosp ch ú tu vedeného v eské spo iteln , a.s. nejpozd ji 31.12.2012
do 20:00 hodin bude zú tován na stran plátce i p íjemce v roce 2012.
P íkaz k inkasu zaslaný na vrub ú tu vedeného v jiné bance dne 27.12.2012 a 28.12.2012 do 20:00 hodin
bude zaú tován i na ú et p íjemce v eské spo iteln , a.s. ješt v roce 2012 v p ípad , že banka plátce
zašle prost edky na ú et p íjemce v eské spo iteln , a.s. v roce 2012.
P íkaz k inkasu zaslaný na vrub ú tu vedeného v
zaú tován ješt v roce 2012.

eské spo iteln , a.s. 31.12.2012 do 20:00 hodin bude

Zahrani ní platební styk
Zahrani ní platební p íkaz zaslaný 31.12.2012 do 15:00 hodin bude zpracován tentýž den (na stran
plátce).
Zahrani ní p íkaz zaslaný 31.12.2012 po 15:00 hodin bude zpracován (na stran plátce) bu 2.1.2013 se
splatností uvedenou na platebním p íkazu (p íkaz, který nesplní podmínky pro automatizované zpracování)
nebo ješt tentýž den (automatizovan proveditelný p íkaz).
Pokud požadujete, aby byl p evod prost edk do zahrani í (mimo plateb v m n EUR v rámci EU, EHP)
uskute n n v roce 2012, (tj. p evedení finan ních prost edk ve prosp ch koresponden ní banky), podejte
p íkaz:
s prioritou normální nejpozd ji dne 27.12.2012 do 20:00 hodin
s prioritou urgentní nejpozd ji dne 28.12.2012 do 15:00 hodin
s prioritou expresní nejpozd ji dne 31.12.2012 do 11:00 hodin (jedná se o m ny CAD, CZK, EUR,
GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD)
Pokud požadujete, aby byl p evod do zahrani í v m n EUR v rámci EU, EHP uskute n n v roce 2012
(tj. p evedení finan ních prost edk ve prosp ch banky p íjemce), podejte p íkaz:
nejpozd ji dne 28.12. 2012 do 15:00 hodin
PriEuro nejpozd ji dne 31.12.2012 do 11:00 hodin.
P evedení prost edk do zahrani í ješt v roce 2012 je dále závislé na svátcích v zemích, ve kterých sídlí
banky, které se na p evodu zú astní.
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PODPORA SLUŽBY MULTICASH
Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash eské spo itelny, a.s. jsou Vám p ipraveni
odpov d t pracovníci Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 – 18:00 hodin na telefonním
ísle nebo emailové adrese:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
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