Sazebník poplatků společnosti EXCHANGE s.r.o.
Poplatky za směnárenské služby
Nákup valut ......................................................................................................................................................... ZDARMA
Prodej valut ......................................................................................................................................................... ZDARMA
Zaslání kopie dokladů o provedení hotovostní směny e-mailem ....................................................................... 100,- Kč1
Tisk kopie dokladů o provedení hotovostní směny ............................................................... 3 Kč/doklad, min. 100,- Kč1

Poplatky za platební služby2
Platební služby v hodnotě3 do 49 999,99 Kč
Hotovostní vklady na účet platební instituce ......................................................................................................... 50,- Kč
Tuzemské úhrady v CZK ...................................................................................................................................... ZDARMA
Tuzemské úhrady v cizí měně v rámci stejné banky4 .......................................................................................... ZDARMA
Příchozí inkasa SEPA ............................................................................................................................................. 100,- Kč
Odchozí úhrady SEPA ........................................................................................................................................... 100,- Kč
Příchozí inkasa se zahraničí nebo inkasa v cizí měně z jiných bank5 v ČR ............................................................ 200,- Kč
Odchozí úhrady do zahraničí nebo úhrady v cizí měně do jiných bank5 v ČR ...................................................... 200,- Kč

Platební služby v hodnotě3 od 50 000 Kč do 99 999,99 Kč
Hotovostní vklady na účet platební instituce ......................................................................................................... 50,- Kč
Tuzemské úhrady v CZK nebo v cizí měně v rámci stejné banky4 ....................................................................... ZDARMA
Příchozí inkasa SEPA ............................................................................................................................................ ZDARMA
Odchozí úhrady SEPA .......................................................................................................................................... ZDARMA
Příchozí inkasa ze zahraničí nebo inkasa v cizí měně z jiných bank5 v ČR ............................................................ 200,- Kč
Odchozí úhrady do zahraničí nebo úhrady v cizí měně do jiných bank5 v ČR ...................................................... 200,- Kč

Platební služby v hodnotě3 nad 100 000 Kč
Příchozí i odchozí úhrady bez rozlišení ............................................................................................................... ZDARMA

Doplňkové služby platebních služeb
Expresní úhrada6 v CZK ........................................................................................................................................... 90,- Kč
Expresní úhrada v cizí měně7 ............................................................................................................................... 200,- Kč
Zaslání swiftové zprávy e-mailem nebo faxem .................................................................................................... 200,- Kč
Opakovaná realizace platebního příkazu se změnou instrukcí .................................................. dle skutečných nákladů8
Převod prostředků v cizí měně bez provedení směny9 ........................................................................................ 500,- Kč
Tento Sazebník poplatků je platný od 1. 4. 2019
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V odůvodněných případech je služba poskytována zdarma (např. doklady si vyžádá soud či PČR, FÚ apod.). O bezplatném
poskytnutí informací rozhoduje vedoucí pracovník oddělení nebo vedení společnosti.
Společnost nenese odpovědnost za poplatky účtované třetími stranami (korespondenční bankami nebo bankami příjemce či
plátce), v jejichž důsledku může dojít k ponížení částek připsaných ve prospěch účtů příjemců platebních služeb.
Hodnota platební služby se určuje dle objemu prodávané měny aktuálním kurzem „deviza - prodej“ platným v okamžiku směny.
Stejnou bankou se rozumí banka, u které má platební instituce vedené účty. Pokud klient při sjednávání platebního příkazu
nedokáže určit banku plátce, pak se předpokládá, že je banka plátce jiná.
Jinou bankou se rozumí banka odlišná od banky platební instituce specifikované na Informaci plátci po přijetí platebního příkazu.
Doporučujeme klientům zajistit připsání prostředků na účet platební instituce nejpozději do 12:00, aby byla umožněna technická
realizace expresní úhrady. V opačném případě platební instituce nemůže službu garantovat a klient ztrácí nárok na vrácení
poplatku.
Služba je poskytována pouze výjimečně. Podmínky sdělí klientovi operátor na zákaznické lince.
V případě požadavku na opakované zaslání platebního příkazů z důvodu neplatných instrukcí poskytnutých klientem je klient
povinen uhradit poplatky účtované bankou ve skutečné výši. Rozpis poplatků klient obdrží na Informaci plátci po přijetí
platebního příkazu. Platební příkaz bude odeslán až po uhrazení rozdílu.
Poplatek je účtován v případě sjednání podmínek budoucího platebního příkazu, pokud klient nesouhlasí s nabízeným směnným
kurzem a požaduje převod prostředků bez provedení směny.

