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Oznámení o platebním styku 
 
Oznámení je platné od 1. 2. 20011 pro korporátní klienty HSBC Bank plc – pobočka Praha v České republice. 
 

Standardní platby a převody z běžných účtů 
 
Banka  poskytuje služby platebního styku pro 

o interní 
o domácí  
o zahraniční platby.  

 
Interními platbami se rozumí platby mezi dvěma účty vedenými u Banky. Domácími platbami se rozumí platby v české 
koruně v rámci České republiky mimo Banku. Zahraničními platbami  pak veškeré ostatní platby. 
 
Banka umožňuje iniciovat  také SEPA platby. SEPA platba je druh zahraniční platby a může být iniciována pouze 
prostřednictvím systému HSBCnet. 
 
Zákon dále rozlišuje platby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měně některé členské země EHP (PSD 
platby) a ostatní platby.  
 
Banka a Klient se ve smyslu Zákona č. 284/2009 Sb., zákona o platebním styku (Zákona) § 75 odstavce (1) dohodli, že v 
případě platební služby, která je poskytovatelem příjemce poskytnuta v jiném než členském státě, a v případě platební služby, 
která je poskytovatelem plátce poskytnuta v jiném než členském státě, nebo v případě platební transakce v měně, která není 
měnou členského státu EHP, se mohou strany dohodou odchýlit a) od § 77 odst. 2, § 79 odst. 2 písm. b) až d), § 82 písm. e) a g), 
§ 86 odst. 1 písm. c) a d), § 89, 107, 109, 111, 113, 115, § 117 odst. 2 až 5 a odst. 6, věty druhé, a § 118; b), od § 103, jestliže 
poskytovatel informuje uživatele v souladu s § 80 odst. 1 o riziku, které je spojeno se způsobem udělení souhlasu nebo se 
způsobem použití platebního prostředku. 
 
PSD platby umožňuje HSBC posílat pouze s poplatkovacím kódem SHA, z tohoto důvodu si Banka vyhrazuje právo změnit 
poplatkovací kód u veškerých PSD plateb s jiným poplatkovacím kódem než SHA (BEN, OUR) na SHA. Banka si vždy strhává 
pouze poplatek domluvený s Klientem a uvedený v Sazebníku, poplatkovací kód určuje způsob nakládání s platbou u 
korespondenčních bank a banky příjemce. Poplatkovací kód SHA (shared) znamená, že poplatky za transfer platí plátce svému 
poskytovateli platebních služeb a příjemce svému poskytovateli platebních služeb a přenáší se celá částka platební transakce. 
Poplatkový kód BEN (beneficiary) znamená, že poplatky za transfer hradí příjemce, částka platební transakce se snížuje o 
korespondenční poplatky. Poplatkový kód OUR znamená, že poplatky za transfer platí odesilatel, částka transakce se nesnižuje. 
 
Platby lze iniciovat těmito způsoby: 
1. Papírovým platebním příkazem   
2. Prostřednictvím Elektronického bankovnictví 
3. Papírovým platebním příkazem zaslaným faxem (Faxem) 
 
Svým podpisem na papírovém platebním příkazu nebo uvedením faxového (testovacího) klíče a podpisem na příkazu poslaném 
faxem či autorizací v elektronickém bankovnictví Klient poskytuje souhlas s provedením platební transakce. Taková transakce 
se pak považuje za autorizovanou ve smyslu Zákona a Podmínek. 
 
Kromě jednorázových transakcí Banka umožňuje nastavit také trvalé příkazy. Pro nastavení trvalého příkazu je nutné zadat 
v jakém časovém intervalu a v jaké výši se má příkaz provádět. 
 
Banka dále umožňuje nastavit inkaso z běžného účtu (inkaso). Nastavením inkasa Klient umožní třetí osobě iniciovat transakce 
ze svého (Klientova) běžného účtu ve prospěch této třetí osoby. Klient je povinen nastavit ke každému inkasu maximální 
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možnou částku, jež si třetí osoba může inkasovat, tzv. inkasní limit . V případě, že tak neučiní, bude mu inkasní limit nastaven 
Bankou. Podání žádosti o nastavení inkasa z účtu se všemi náležitostmi stanovenými Bankou včetně stanovení maximální 
částky se považuje za udělení souhlasu s platební transakcí (transakcemi) ve smyslu Zákona. 
 
Banka si ve smyslu §103 Zákona vyhrazuje právo debetovat účet příjemce v případě, že o to bude požádána Poskytovatelem 
platebních služeb Plátce. 
 
 
Náležitosti platebního příkazu: 
 
Domácí platba 
Identifikace plátce, číslo účtu příjemce, kód banky příjemce, částka v CZK, u plateb, které jsou příjmem nebo výdajem státního 
rozpočtu konstantní symbol, podpis nebo jiný kód umožňující autorizaci. 
 
Zahraniční platba 
Identifikace plátce, Identifikace banky příjemce (BIC, SWIFT kód nebo adresa), identifikace příjemce (IBAN nebo název), 
částka, měna, identifikátor poplatků, podpis nebo jiný kód umožňující autorizaci 
 
SEPA platba 
BIC (identifikační kód banky), IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu), částka v EUR 
 
Inkaso z účtu 
Číslo účtu (Klienta), ze kterého se má inkaso z účtu provádět, datum účinnosti povolení inkasa z účtu, číslo účtu (třetí osoby), ve 
prospěch kterého se má inkaso z účtu provádět, kód banky, inkasní limit a datum ukončení platnosti povolení 
 
Platby lze iniciovat pouze v měnách, ve kterých Banka vede běžné účty. Klient může obdržet úplný seznam měn účtů na 
vyžádání. SEPA platby lze iniciovat pouze z účtů vedených v EUR, CZK nebo USD. 
Pokud je platba iniciována z účtu, jehož měna se liší od měny, ve kterém má být platba uskutečněna, jsou prostředky z účtu 
nejprve konvertovány do měny platby. Směnný kurz použitý pro tuto konverzi lze nalézt na internetových stránkách Banky 
www.hsbc.cz/kurzovnilistek. Směnné kurzy se mohou měnit i několikrát během dne v závislosti na vývoji finančních trhů, a 
z tohoto důvodu si Banka vyhrazuje právo jednostranně tyto směnné kurzy měnit. 
 
Poplatky za jednotlivé druhy plateb, lhůty pro podání příkazu a lhůty pro provedení příkazu jsou uvedeny v Sazebníku a 
Oznámeních. Ty lze nalézt na internetové stránce http://www.hsbc.cz/1/2/cs/business/information. 
 
Informace o provedených transakcích lze nalézt v internetovém bankovnictví nebo na výpisu z účtu. 
 
Z důvodu správného zařazení Klienta do kategorie drobný podnikatel nebo korporátní klient ve smyslu Zákona může Banka 
požadovat údaje o počtu zaměstnanců, bilanční sumě a obratu ke dni uzavření smluvního vztahu. Hranice pro zařazení dle 
bilanční sumy a obratu jsou uvedeny v Zákoně v měně Euro. Bude-li poskytnuta informace v jiné měně než je měna Euro, bude 
pro přepočet do Eura použit kurz České národní banky platný v den uzavření smluvního vztahu. 
 
S platností od 1. února 2011 bude z bezpečnostních důvodu všem klientům používajícím HSBCnet, kterým je umožněno 
samostatné řízení transakcí, nastaven souhrnný denní limit. Limit se vztahuje na veškeré platby bez ohledu na počet osob 
podílejících se na jejich přípravě a schválení. Pro stávající klienty bude výše limitu stanovena na základě jejich aktuální 
transakční aktivity, nejvýše však 22 mil. Kč nebo ekvivalentní částka v jiné měně. 
 
Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). 
 
Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách. 
 


