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SMĚNNÉ OBCHODY
Cena služby
zdarma
zdarma

provedení směnného obchodu

bankovního účtu klienta) 2)
zdarma
2)

zdarma
zdarma
BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
1)

přijetí platebních instrukcí pomocí služby Phonebanking

1)

příchozí platební transakce CZK 3)
DALŠÍ POPLATKY
Doplňující služby
změna/zrušení platebního příkazu v den splatnosti
SWIFT zpráva vydaná společností Citfin - FT

Cena služby
max. 200 Kč
SHA + 500 Kč
zdarma
zdarma
600 Kč
0 Kč
200 Kč
Cena služby
max. 200 Kč
zdarma
SHA + skutečné
náklady účtované
bankou plátce
zdarma

Cena služby
200 Kč
500 Kč
+ skutečné náklady
100 Kč
0 Kč
100 Kč

Investigace
500 Kč
+ skutečné náklady
500 Kč
+ skutečné náklady
Úrokový lístek
vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)

0%
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1) Služba bude provedena zdarma, pokud při její realizaci nebudou společnosti Citfin - FT účtovány žádné bankovní poplatky (jedná se zejména
o bezhotovostní převody cizích měn v rámci ING Bank, Raiffeisenbank, KB, České spořitelny, ČSOB, MONETA Money Bank a Fio banky).
2) Služba nebude provedena zdarma a bude zpoplatněna dle standardního ceníku příslušné banky, pokud budou při její realizaci společnosti
Citfin - FT účtovány bankovní poplatky (jedná se zejména o hotovostní vklady cizích měn na účty společnosti Citfin - FT a bezhotovostní
převody cizích měn z a na bankovní účty mimo ING Bank, Raiffeisenbank, KB, Českou spořitelnu, ČSOB, MONETA Money Bank a Fio banku).
3) Odchozí a příchozí platební transakce CZK do a ze zahraničních bank jsou zpoplatňovány stejně jako odchozí a příchozí platební
transakce cizí měny.
SHA - příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.
BEN - příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.
OUR - příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně poplatky, dalších zprostředkujících bank.
Výlohy ostatních bank závisí na poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce. U plateb v měně USD může být typ poplatku OUR
změněn korespondenční zahraniční bankou na typ poplatku SHA nebo BEN, proto může příjemce platby obdržet nižší částku.
URGENT - peněžní prostředky jsou připsány ve prospěch účtu banky příjemce v den, kdy nastal den splatnosti příkazu.
Poznámky:
Poplatky za služby devizového platebního styku je možné na přání klienta účtovat v cizí měně. Pro přepočet ceny služby z CZK se v tomto
případě použije kurz ČNB - střed platný pro den uskutečnění transakce.
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