Tuzemské platební transakce v Raiffeisenbank na konci roku 2020
Klienti s víceměnovými účty (např. AKTIVNÍ účet, eKonto KOMPLET)
Lhůta pro platební příkazy podané dohodnutými
elektronickými komunikačními prostředky
Tak, aby finanční prostředky byly
z účtu plátce odepsány v roce 2020*

Tak, aby finanční prostředky byly odepsány z účtu plátce
a připsány ve prospěch účtu banky příjemce ještě v roce 2020

Platební příkaz k úhradě

do 31. 12. 2020 do 24:00 hod.

do 30. 12. 2020 do 24:00 hod.

Platební příkaz k inkasu

do 30. 12. 2020 do 24:00 hod.

do 29. 12. 2020 do 24:00 hod

Expresní úhrada

do 31. 12. 2020 do 14:00 hod.

do 31. 12. 2020 do 14:00 hod.

Okamžité platby

do 31. 12. 2020 do 24:00 hod.

do 31. 12. 2020 do 23:59 hod.

Klienti s jednoměnovými účty (např. Profikonto, Benefitkonto)
Lhůta pro platební příkazy podané dohodnutými
elektronickými komunikačními prostředky
Tak, aby finanční prostředky byly
z účtu plátce odepsány v roce 2020*

Tak, aby finanční prostředky byly odepsány z účtu plátce
a připsány ve prospěch účtu banky příjemce ještě v roce

Platební příkaz k úhradě

do 31. 12. 2020 do 16:00 hod.

do 30. 12. 2020 do 24:00 hod.

Platební příkaz k inkasu

do 30. 12. 2020 do 18:00 hod.

do 29. 12. 2020 do 18:00 hod.

Expresní úhrada

do 31. 12. 2020 do 14:00 hod.

do 31. 12. 2020 do 14:00 hod.

Klienti s víceměnovými účty (např. AKTIVNÍ účet, eKonto KOMPLET)
a s jednoměnovými účty (např. Profikonto, Benefitkonto)
Lhůta pro předání papírového platebního příkazu
Tak, aby finanční prostředky byly
z účtu plátce odepsány v roce 2020*

Tak, aby finanční prostředky byly odepsány z účtu plátce
a připsány ve prospěch účtu banky příjemce ještě v roce 2020

Platební příkaz k úhradě

do 31. 12. 2020 do 15:00 hod.

do 30. 12. 2020 do 16:00 hod.

Platební příkaz k inkasu

do 30. 12. 2020 do 15:00 hod.

do 29. 12. 2020 do 15:00 hod.

Expresní úhrada

do 31. 12. 2020 do 13:00 hod.

do 31. 12. 2020 do 13:00 hod.

* Pokud však bude datum splatnosti uvedené na platebním příkazu pozdější než je 31. 12. 2020, pak bude platební příkaz proveden
až dle uvedeného data splatnosti nebo nejbližší pracovní den.
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Zahraniční platební transakce v Raiffeisenbank na konci roku 2020
Pokud musíte uhradit závazky vůči svým zahraničním partnerům ještě v roce 2020 (valutou roku 2020), předejte platební příkazy
nejpozději dle níže uvedených termínů.
Odchozí úhrady
Odepsáno
z účtu plátce

Připsáno na účet banky
příjemce / první korespondenční banky

30. prosince 2020
do 15:00 hod. pobočka
do 16:00 hod. elektronické komunikační prostředky

2020

2020*

Urgentní

31. prosince 2020
do 11:00 hod. pobočka
do 12:00 hod. elektronické komunikační prostředky

2020

2020*

Vnitrobankovní
cizoměnová úhrada

31. prosince 2020
do 15:00 hod. pobočka
do 16:00 hod. elektronické komunikační prostředky

2020

2020
Připsáno na účet příjemce
v Raiffeisenbank a.s.

Druh odchozí úhrady
pro zahraniční platební styk

Datum předložení příkazu
do Raiffeisenbank

Standardní

* Připsání prostředků na účet banky příjemce pro platební transakce v rámci zemí EHP v měně členských států EHP nebo připsání
prostředků na účet první korespondenční banky zapojené do provedení platební transakce pro platební transakce v rámci zemí EHP,
avšak v měně, která není měnou členského státu zemí EHP a v případě platební transakce, v níž banka příjemce nepůsobí v Zemi EHP.

Příchozí úhrady
Úhrady přijaté 31. 12. 2020 do cut-off time 13:00 hod. budou zaúčtovány na účty klientů s valutou 31. 12. 2020.
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