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ZÁKLADNÍ PRINCIPY OKAMŽITÝCH PLATEB

 � Okamžitá platba (dále jen OP) je jednorázová tuzemská platba v českých korunách zadaná přes internetové nebo mobilní 
bankovnictví z vašeho běžného účtu do částky 400 000 Kč připsaná na účet příjemce v řádu vteřin. Dostupnost služby  
je 24/7/365.

 � OP lze zaslat pouze mezi bankami, které poskytují službu okamžitých plateb.

 � Banka poskytující službu OP musí okamžité platby přijímat, ale službu odesílání OP nemusí svým klientům nabízet.

 � OP se používají pouze pro jednorázové okamžitě splatné platby, nikoliv pro větší počet plateb zadávaných  
v hromadné platbě.

 � Maximální výše standardního limitu jedné okamžité platby je stanoven na 400 000 CZK.

 � Okamžitá platba je ale zároveň možná pouze do výše disponibilního zůstatku účtu.

Jak zadat okamžitou platbu

ODCHOZÍ PLATBY V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ

 � Zadání platby — při splnění podmínek pro okamžitou platbu, se zadávaná platba automaticky změní na OP. 

 � Změna na okamžitou je viditelná v nadpisu Rozšířeného nastavení (Okamžitá platba – chování a info  
při neprovedení). Zde můžete ovlivnit chování v případě technických problémů s odesláním OP.

 � V případě, že se z technických příčin nepodaří zrealizovat okamžitou platbu, nastávají následující možnosti:

 � Pokud nezměníte rozšířené nastavení, pošleme v případě nerealizace okamžité platby automaticky platbu 
standardní se stejnými parametry

 � Pokud si nepřejete při nerealizaci okamžité platby poslat platbu standardní, vyberte v rozšířeném  
nastavení volbu „Při neprovedení okamžité platby neprovádět standardní platbu“ 

 � Zaškrtnutí volby „Při neprovedení okamžité platby neprovádět standardní platbu“ je potřeba například v případě, že 
potřebujete zaplatit zájezd teď hned. Pokud by se neodeslala okamžitá platba, raději zajdete do bankomatu,  
vyberete si peníze a zaplatíte osobně.
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Obrazovka pro zadání platby v internetovém bankovnictví  
(v případě splnění parametrů okamžité platby):



4

Po stisknutí tlačítka Pokračovat se před certifikací se v horní části obrazovky objeví informace, že platba bude  
realizována jako okamžitá. Pokud by ale nebyla platba realizovaná okamžitě, je zde:

 � do 14.00 – informace o tom, že platbu odešleme standardně ještě dnes

 � po 14.00 - informace o tom, že platba odešleme standardně v nejbližší pracovní den

Platba zadaná do 14 hod.
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Platba zadaná po 14 hod.
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Po certifikaci se objeví hláška potvrzující realizaci okamžité platby. Detailnější informaci o realizaci naleznete v přehledu  
a detailu plateb
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Příchozí platby v Internetovém bankovnictví
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Odchozí okamžitá platba v Mobilním bankovnictví
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