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1. OKAMŽITÉ PLATBY
Od konce října můžete v internetovém i mobilním bankovnictví využívat bleskové převody mezi bankami v ČR. Pokud v internetovém či mo-
bilním bankovnictví zadáte mezibankovní platbu do částky 400 tisíc Kč a banka příjemce okamžité platby podporuje, bude od nás platba 
automaticky odeslána jako okamžitá a připsána na účet příjemce ihned v řádu vteřin. Okamžitou platbu je možné provést kdykoliv, včetně 
sobot, nedělí a státních svátků.

Raiffeisenbank má tyto platby za stejnou cenu jako běžné tuzemské platby bez jakéhokoli příplatku. Pokud máte platby v rámci Vašeho 
cenového programu ZDARMA, budete mít ZDARMA i okamžité platby.
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Do těchto bank můžete okamžitou platbu odeslat, zároveň se jedná o banky, ze kterých Raiffeisenbank okamžité platby přijímá.

� Česká spořitelna (0800)

� Komerční banka (0100)

� AIR Bank (3030)

� Banka Creditas (2250)

� PPF banka (6000)

� Československá obchodní banka (0300)

Tuto službu zatím neposkytují banky, které nejsou uvedeny v seznamu výše, tedy například MONETA Money Bank (0600), Fio banka (2010), 
UniCredit Bank (2700), Equa bank (6100), mBank (6210), Sberbank (6800) a další. Je velmi pravděpodobné, že tyto banky se přidají 
v dalších měsících. Při zadání platby Vás ve 2. kroku upozorníme, jestli může být daná platba provedena jako okamžitá.

Jako okamžité se provádí pouze jednorázové platby zadané v den splatnosti, zatímco např. trvalé platby nebo platby zadané předem s bu-
doucí splatností se provádí standardně.

Pozn.: Platby v rámci Raiffeisenbank se provádí jako okamžité běžně.

Odchozí okamžitá úhrada

– 30 000,00 CZK



4

2. PŘEHLED PŘÍJEMCŮ
Nově můžete zadávat platby ještě pohodlněji a rychleji! Automaticky pro Vás vytváříme přehled příjemců, ze kterého při zadávání platby 
jednoduše vyberete příslušnou protistranu. Příjemce je tvořen názvem, číslem účtu a kódem banky. 

Ve formuláři nové platby je nyní nad našeptávačem pro použití vzoru také našeptávač pro použití příjemce. Tyto dvě možnosti není možné 
kombinovat – pokud vyberete příjemce a poté vzor, tak se vyplní pouze údaje ze vzoru, a naopak.

Příjemce můžete využít nejen pro provádění pravidelných nebo opakovaných plateb třetím stranám, ale můžete si jako příjemce uložit i své vlast-
ní účty nebo účty propojených firem. Například používáte-li jak podnikatelský, tak soukromý účet, můžete si je navzájem uložit jako příjemce 
a snadno pak mezi nimi provádět platby.



5

Přehled příjemců najdete v menu Platby/Vzory/Přehled příjemců. Můžete v něm měnit název příjemce nebo můžete příjemce skrýt, aby se Vám 
v seznamu při zadávání platby nezobrazoval. Kdykoliv v budoucnu jej zase naopak můžete aktivovat.

Přehled zobrazuje aktivní příjemce, ale pomocí přepínače je možné zobrazit všechny příjemce nebo jen skryté příjemce. V přehledu můžete 
vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání a také je možné příjemce z přehledu použít přímo pro předvyplnění platby kliknutím na tlačítko Použít.

Příjemce můžete vytvářet také ručně po zadání platby. Stačí vybrat akci Uložit jako příjemce nebo vzor, vybrat volbu Příjemce a zadat jeho 
název či jméno. Tak si pro příště nebudete muset pamatovat číslo účtu, ale snadno jej vyhledáte pomocí názvu. Další výhodou příjemců je, 
že je možné je použít pro platbu z libovolného z Vašich účtů.
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Vzory plateb je možné používat i nadále. Vzor může oproti příjemci obsahovat i další údaje platby, jako je částka a symboly, a také je vždy 
omezen na konkrétní účet, ze kterého jej lze použít. Příjemci nejsou oproti vzorům vázáni na konkrétní účet, ze kterého platíte. Uloženého 
příjemce tak můžete využít při platbě z libovolného účtu, máte-li jich více.

Upozorňujeme, že název příjemce se do odchozích plateb nepropisuje a pro odchozí platby do jiných bank se ani nezobrazuje v historii 
pohybů nebo ve výpisech.


