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V Bratislave dňa 1. decembra 2018

Vážená pani, vážený pán,
V súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2018 si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré opatrenia Komerční banky, a.s.,
pobočky zahraničnej banky, ktoré sa týkajú odovzdávania platobných príkazov v obchodnom mieste banky
a prostredníctvom elektronického bankovníctva banky v posledných dňoch tohto roka.
Obchodné miesto banky bude v závere roka 2018 v prevádzke v štandardných hodinách s výnimkou dňa 31. 12. 2018,
kedy bude doba prevádzky skrátená do 13:00 hod.

1. SEPA PLATBY (TUZEMSKÉ A CEZHRANIČNÉ), SEPA INKASÁ A PLATBY V RÁMCI BANKY
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky prijíma príkazy na SEPA platby do 31. decembra 2018 vrátane.
Pokiaľ chcete mať istotu zúčtovania Vašich príkazov v medzibankovom platobnom styku v oboch bankách v rámci
roku 2018, odovzdajte príkazy Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky v nasledujúcich termínoch:
1.1 V PAPIEROVEJ FORME
Príkazy na SEPA štandardné platby, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2018, odovzdajte
v obchodnom mieste banky najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 28. 12. 2018

■

Príkazy na SEPA prioritné platby, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2018 (pričom pripísanie
prostriedkov na účet príjemcu závisí na spracovaní v príslušnej banke), odovzdajte
■ v obchodnom mieste banky najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2018
Príkazy na EuroPlatbu v reálnom čase, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2018 (pričom pripísanie
prostriedkov na účet príjemcu závisí na spracovaní v príslušnej banke), odovzdajte
■ v obchodnom mieste banky najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2018
Platobné príkazy na SEPA platbu a úhradu v cudzej mene, určené pre klientov Komerční banky, a.s., pobočky
zahraničnej banky, ktoré majú byť zúčtované ešte v roku 2018, odovzdajte
■ v obchodnom mieste banky najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2018
Platobné príkazy na SEPA platby v prospech klientov Komerční banky, a.s. v Českej republike, ktoré majú byť
zúčtované ešte v roku 2018, odovzdajte
■ v obchodnom mieste banky najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
Príkazy na SEPA inkaso, ktoré majú byť v inej banke spracované ešte v roku 2018 (pričom odpísanie prostriedkov
z účtu platiteľa závisí na spracovaní v príslušnej banke), odovzdajte
■ v obchodnom mieste banky najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 27. 12. 2018
1.2 V ELEKTRONICKEJ FORME PROSTREDNÍCTVOM PROFIBANKY
Príkazy na SEPA štandardné platby, ktoré majú byť zúčtované v inej banke ešte v roku 2018, zašlite
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018
do 20:30 hod. so splatnosťou najneskôr 28. 12. 2018
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade konverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 17:00 hod.
so splatnosťou 28. 12. 2018
■ na dávkové spracovanie v režime dávka a priebežný (mimo konverzných) najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 18.00 hod.
so splatnosťou 28. 12. 2018
■ na online spracovanie v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 20:30 hod.
so splatnosťou najneskôr 28. 12. 2018
■ na online spracovanie v prípade konverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 17:00 hod.
so splatnosťou najneskôr 28. 12. 2018
Príkazy na SEPA prioritné platby, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2018 (pričom pripísanie
prostriedkov na účet príjemcu závisí na spracovaní v príslušnej banke), zašlite
■ na dávkové spracovanie najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 14:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
■ na online spracovanie najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 14:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
Platobné príkazy na SEPA platby v prospech klientov Komerční banky, a.s. v Českej republike, ktoré majú byť
zúčtované ešte v roku 2018, zašlite
■ najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 15:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
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Platobné príkazy na úhradu v EUR a v cudzej mene a na inkaso v EUR určené pre klientov Komerční banky, a.s.,
pobočky zahraničnej banky, ktoré majú byť zúčtované ešte v roku 2018, zašlite
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade nekonverzných platieb najneskôr v pondelok 31. 12. 2018
do 20:30 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade konverzných platieb najneskôr v pondelok 31. 12. 2018
do 17.00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
■ na dávkové spracovanie v režime dávka a priebežný najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 18.00 hod.
(mimo konverzných) so splatnosťou 31. 12. 2018
■ na online spracovanie v prípade nekonverzných platieb najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 20:30 hod.
so splatnosťou 31. 12. 2018
■ na online spracovanie v prípade konverzných platieb najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 17:00 hod. so splatnosťou
najneskôr 31. 12. 2018
Príkazy na SEPA inkaso zašlite na dávkové spracovanie a on-line spracovanie najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018
do 20:30 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2018.

2. ZAHRANIČNÉ PLATBY
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky prijíma platobné príkazy na zahraničné platby
do 31. 12. 2018 vrátane. Pokiaľ musíte záväzky voči svojim obchodným partnerom uhradiť ešte v roku 2018
(s valutou roka 2018), odovzdajte platobné príkazy v nižšie uvedených termínoch.
Pripísanie prostriedkov na účet príjemcu závisí na lehotách spracovania banky príjemcu.
2.1 V PAPIEROVEJ FORME
Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov iných bánk odovzdané v obchodnom mieste banky:
■ štandardným spôsobom:
– platby v mene JPY najneskôr v piatok 21. 12. 2018 do 15:30 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018,
– platby v menách AUD, CAD, DKK, HUF, RUB, SEK, TRY a USD najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 15:30 hod.
so splatnosťou 27. 12. 2018,
– platby v menách BGN, CZK, EUR, GBP, CHF, NOK, PLN a RON najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 15:30 hod.
so splatnosťou 28. 12. 2018,
■

expresným spôsobom:
– v menách DKK, HUF a SEK najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 o 15:30 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018,
– v menách BGN, CZK, EUR, GBP, CHF, NOK, PLN a RON v piatok 28. 12. 2018 do 15:30 hod. so splatnosťou
28. 12. 2018,
– v menách CAD, RUB, TRY a USD najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 14:30 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,

■

urgentným spôsobom:
– v mene HUF najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 9:00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
– v mene PLN najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 9:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018,
– v mene RUB najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 10:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018,
– v menách CAD, CZK, GBP, CHF a NOK najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 12:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018,
– v menách DKK a SEK najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 12:00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
– v menách EUR a USD najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018

Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov Komerční banky, a.s. v Českej republike odovzdané
v obchodnom mieste banky:
■ v mene AUD najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 15:30 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018
■ v mene JPY najneskôr v piatok 21. 12. 2018 do 15:30 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018
■ v menách BGN, CAD, GBP, CHF, NOK, PLN, RON, RUB a TRY najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod.
so splatnosťou 31. 12. 2018
■ v menách DKK, HUF a SEK najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018
■ v menách CZK, EUR a USD najneskôr v pondelok 31. 12. 2018 do 13:00 hod. so splatnosťou 31. 12. 2018
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2.2 V ELEKTRONICKEJ FORME PROSTREDNÍCTVOM PROFIBANKY
Príkazy na expresné platby do zahraničia v mene AUD zašlite:
■ na dávkové spracovanie v režime dávka v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 21. 12. 2018 do 18:00 hod.
so splatnosťou 21. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime on-line a priebežný, v režime dávka v prípade konverzných platieb
najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018.
Príkazy na expresné platby do zahraničia v mene JPY zašlite:
■ na dávkové spracovanie v režime dávka v prípade nekonverzných platieb najneskôr vo štvrtok 20. 12. 2018
do 18:00 hod. so splatnosťou 20. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime on-line a priebežný, v režime dávka v prípade konverzných platieb najneskôr
v piatok 21. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie najneskôr v piatok 21. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018.
Príkazy na expresné platby do zahraničia v mene DKK, HUF a SEK zašlite:
na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade nekonverzných platieb najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018
do 20.30 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade konverzných platieb najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17.00 hod.
so splatnosťou 27. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime dávka a priebežný (mimo konverzných) najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018
do 18.00 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie v prípade nekonverzných platieb najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 20.30 hod.
so splatnosťou 27. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie v prípade konverzných platieb najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17.00 hod.
so splatnosťou 27. 12. 2018.
■

Príkazy na expresné platby do zahraničia v mene BGN, CAD, CZK, EUR, GBP, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, TRY a USD
zašlite:
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018
do 20.30 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime on-line v prípade konverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018
do 17.00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime dávka a priebežný (mimo konverzných) najneskôr v piatok 28. 12. 2018
do 18.00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
■ na dávkové spracovanie v režime dávka a priebežný v prípade konverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018
do 17.00 hod. so splatnosťou 28. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 20.30 hod.
so splatnosťou 28. 12. 2018,
■ na on-line spracovanie v prípade konverzných platieb najneskôr v piatok 28. 12. 2018 do 17.00 hod.
so splatnosťou 28. 12. 2018.
Príkazy na urgentné platby do zahraničia v mene HUF, DKK a SEK zašlite najneskôr v piatok 28. 12. 2018
so splatnosťou 28. 12. 2018:
■ do 9:00 hod. v mene HUF,
■ do 13:00 hod. v menách DKK a SEK.
Príkazy na urgentné platby do zahraničia v mene PLN, RUB, CAD, CZK, GBP, CHF, NOK, EUR a USD zašlite najneskôr
v pondelok 31. 12. 2018 so splatnosťou 31. 12. 2018:
■ do 9:00 hod. v mene PLN,
■ do 11:00 hod. v mene RUB,
■ do 13:00 hod. v menách CAD, CZK, GBP, CHF a NOK,
■ do 14:00 hod. v menách EUR a USD.
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Príkazy na platby v prospech účtu vedeného v Komerční banke, a.s. v Českej republike zašlite najneskôr
■ v mene AUD
– na dávkové spracovanie v režime dávka v prípade nekonverzných platieb najneskôr v piatok 21. 12. 2018
do 18.00 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018,
– na dávkové spracovanie v režime on-line a priebežný, v režime dávka v prípade konverzných platieb najneskôr
vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17:00 so splatnosťou 27. 12. 2018,
– na on-line spracovanie najneskôr vo štvrtok 27. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 27. 12. 2018
■ v mene JPY
– na dávkové spracovanie v režime dávka v prípade nekonverzných platieb najneskôr vo štvrtok 20. 12. 2018
do 18.00 hod. so splatnosťou 20. 12. 2018,
– na dávkové spracovanie v režime on-line a priebežný, v režime dávka v prípade konverzných platieb najneskôr
v piatok 21. 12. 2018 do 17:00 so splatnosťou 21. 12. 2018,
– na on-line spracovanie najneskôr v piatok 21. 12. 2018 do 17.00 hod. so splatnosťou 21. 12. 2018
■ v piatok 28. 12. 2018 so splatnosťou 28. 12. 2018:
– do 14:00 hod. v menách DKK, HUF a SEK,
■ v pondelok 31. 12. 2018 so splatnosťou 31. 12. 2018:
– do 14:00 hod. v menách BGN, CAD, GBP, CHF, NOK, PLN, RON, RUB a TRY
– do 15:00 hod. v menách CZK, EUR a USD.
Pre Vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad termínov predloženia platobných príkazov na zahraničné platby, ktoré
Vám zabezpečia spracovanie príkazov ešte v roku 2018 a zároveň pripísanie peňažných prostriedkov na účet príjemcu
v roku 2018.
Príkazy na expresné platby do zahraničia:
Mena

EXPRES

JPY

AUD

Dátum predloženia
20. 12. 2018

Čas odovzdania
18.00 hod.

21. 12. 2018

17.00 hod.

21. 12. 2018

18.00 hod.

27. 12. 2018

17.00 hod.

17.00 hod.
DKK, HUF a SEK

27. 12. 2018

18.00 hod.
20.30 hod.

BGN, CAD, CZK, CHF,
EUR, GBP, NOK, PLN,
RON, RUB, TRY a USD

17.00 hod.
28. 12. 2018

18.00 hod.
20.30 hod.

Spôsob odovzdania
dávka – dávkový režim nekonverzná platba
dávka – dávkový režim konverzná platba
dávka – režim on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – priebežný režim nekonverzná aj konverzná platba
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – dávkový režim nekonverzná platba
dávka – dávkový režim konverzná platba
dávka – režim on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – priebežný režim nekonverzná aj konverzná platba
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – on-line režim konverzná platba
dávka – dávkový a priebežný režim konverzná platba
on-line konverzná platba
dávka – dávkový a priebežný režim nekonverzná platba
dávka – on-line režim nekonverzná platba
on-line nekonverzná platba
dávka – on-line režim konverzná platba
dávka – dávkový a priebežný režim konverzná platba
on-line konverzná platba
dávka – dávkový a priebežný režim nekonverzná platba
dávka – on-line režim nekonverzná platba
on-line nekonverzná platba
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URGENT

Príkazy na urgentné platby do zahraničia:
Mena

Dátum predloženia

Čas odovzdania

HUF

28. 12. 2018

9:00 hod.

DKK a SEK

28. 12. 2018

13.00 hod.

PLN

31. 12. 2018

9:00 hod.

RUB

31. 12. 2018

11.00 hod.

CAD, CZK, GBP,
CHF a NOK

31. 12. 2018

13.00 hod.

EUR a USD

31. 12. 2018

14.00 hod.

Spôsob odovzdania
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba

Príkazy na platby v prospech účtu vedeného v Komerční banke, a.s. v Českej republike:
Mena

Dátum predloženia
20. 12. 2018

Čas odovzdania
18.00 hod.

21. 12. 2018

17.00 hod.

21. 12. 2018

18.00 hod.

AUD

27. 12. 2018

17.00 hod.

DKK, HUF a SEK

28. 12. 2018

14:00 hod

BGN, CAD, GBP, CHF,
NOK, PLN, RON, RUB
a TRY

31. 12. 2018

14:00 hod

CZK, EUR a USD

31. 12. 2018

15.00 hod.

Do KB v ČR

JPY

Spôsob odovzdania
dávka – dávkový režim nekonverzná platba
dávka – dávkový režim konverzná platba
dávka – režim on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – priebežný režim nekonverzná aj konverzná platba
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – dávkový režim nekonverzná platba
dávka – dávkový režim konverzná platba
dávka – režim on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka – priebežný režim nekonverzná aj konverzná platba
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba
dávka v režime dávkový, priebežný a on-line
on-line nekonverzná aj konverzná platba

Platobné príkazy prijaté po týchto termínoch budú bankou spracované, ale do zahraničia odoslané až s valutou
roku 2019.

3. OZNÁMENIE O ZOSTATKU KU DŇU 31. DECEMBRA 2018
Súčasne Vás informujeme, že v priebehu januára 2019 bude majiteľom bežných účtov zaslané "Oznámenie o zostatku
ku dňu 31. decembra 2018".
Zistené rozdiely je možné reklamovať v obchodnom mieste banky do 28. 2. 2019.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2019, v ktorom sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom
Vaša Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
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