
   

 

HSBC Bank Plc - pobočka Praha je účastníkem mezibankovního platebního systému České národní banky CERTIS a mezinárodního platebního systému SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication). / HSBC Bank plc - Prague Branch participates in the interbank payment system of the Czech National Bank CERTIS and the international payment system 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). 

 

Standardní lhůty pro zpracování odchozích plateb / Outgoing Payments Standard Cut-off Times 

 
Typ platby  
Payment Type  

 

Lhůty pro zpracování 

Cut-off Times 
Procesní lhůty 

Process Flow 

Elektronické 

převody 

Electronic 

Transfers 

 

Převody na základě 

papírového platebního 

příkazu 

Transfers based of 

paper-form payment 

orders  

Peníze odečteny z Vašeho účtu u HSBC Praha 

Funds debited from your account with HSBC Prague 

Peníze připsány v bance příjemce nebo bance 

zprostředkující 

Funds credited to the beneficiary bank or to the 

intermediary bank 

 

Domácí platba v CZK 

Domestic Payment in CZK 

 

11:30 11:30 
D+0 elektronické, D+1 papírové 

D+0 electronic, D+1 paper-form 
D+0 elektronické, D+1 papírové 

D+0 electronic, D+1 paper-form 

 

Domácí expresní platba v CZK 

Domestic Express Payment in CZK 

 

11:30   11:30* D+0 D+0 

 

Cizoměnová platba SEPA  
Foreign Currency Payment SEPA 

 

    12:30**      -*** D+0 D+0 

 

Cizoměnová platba v ostatních měnách  

Foreign Currency Payment in other currencies  

 

14:00 14:00* 
D+0 elektronické, D+1 papírové 

D+0 electronic, D+1 paper-form 
D+1 elektronické, D+2 papírové 

D+1 electronic, D+2 paper-form 

 

Cizoměnová expresní platba v ostatních měnách  

Foreign Currency Express Payment in other currencies  

 

14:00 14:00* D+0 Max D+1 

Interní platby 

Internal Payments 
   

Peníze připsány na účet v HSBC Praha 

Funds credited to account with HSBC Prague 

 v CZK 

 in CZK 
16:00 11:30 D+0 D+0 

 v cizí měně 

 in foreign currency 
16:00 14:00 D+0 D+0 

 s měnovou konverzí 

 with currency conversion 
14:00 14:00 D+0 D+0 

 



   

 

Standardní lhůty pro zpracování příchozích plateb / Incoming Payments Standard Cut-off Times  
 

Typ platby 

Payment Type 

 

Platební příkaz přijat HSBC Praha 

Payment order recieved by HSBC Prague 
Peníze připsány na Váš účet u HSBC Praha 

Payment credited to your account with HSBC Prague 

 

Domácí platba (CERTIS) 

Domestic Payment (from clearing centre) 

 

17:00 D+0 

 

Domácí expresní platba (CERTIS) 

Domestic Express Payment (from clearing centre) 

 

17:00 D+0 

 

Domácí platba s měnovou konverzí (CERTIS) 

Domestic with currency conversion (from clearing centre) 

 

17:00 D+1 

 

Zahraniční platba (swiftová zpráva) 

Foreign Currency Payment (swift message) 

 

15:00 D+0 

 

Zahraniční platba s měnovou konverzí (swiftová zpráva) 

Foreign Currency Payment with currency conversion (swift message) 

 

15:00 D+0 

 

SEPA  

SEPA  

 

12:30 D+0 

 

Poznámky/Notes: 

„D“: Den převzetí platebního příkazu bankou / Day of the order acceptance by the Bank   
      

  *) Po předchozí telefonické domluvě/ Based on the prior phone confirmation   
         

**) Příkazy odeslané nebo přijaté později mohou být zpracovány i po uvedené lhůtě nebo s valutou následujícího dne (D+1) / Later submissions after cut-off time are processed on best-efforts basis OR next day settlement  

      (D+1)  

***) Dostupné jen přes elektronické bankovnictví / Available only via electronic banking  

 

Důležité upozornění: V případě problémů technického či jiného charakteru na straně banky či jejího dodavatele při zpracování plateb, jsou za maximální dohodnuté lhůty pro zpracování plateb 

považovány lhůty stanovené jako maximální Zákonem o platebním styku. 

Important notice: Should the Bank or its service providers experience technical or any other operational issues in processing payments, the maximum value dates stipulated  by the Payment Act are 

considered as agreed. 


