OZNÁMENÍ PRO KLIENTY
o provádění platebního styku v závěru roku 2013 a začátkem ledna 2014

I. Bezhotovostní platební styk
A. Platební příkazy předané na papírovém nosiči
1. Standardní Platební příkazy k úhradě nebo k inkasu v CZK
Platební příkazy k úhradě na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování
na účet Poskytovatele Příjemce do 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději
1 hodinu před ukončením Provozní doby Obchodního místa dne 30. 12. 2013 s Datem
splatnosti 30. 12. 2013;
Platební příkazy k úhradě na účet Příjemce u jiného Poskytovatele předané PPF bance
a.s. nejpozději do 11.00 hod. dne 31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013 budou
na účet Poskytovatele Příjemce připsány 2. 1. 2014;
Platební příkazy k úhradě na účet Příjemce v PPF bance a.s. k zaúčtování na účet
Příjemce do 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději do 11.00 hod. dne
31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013;
Platební příkazy k inkasu na účet Příjemce v PPF bance a.s. k zaúčtování na účet
Příjemce do 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději 1 hodinu před ukončením
Provozní doby Obchodního místa dne 27. 12. 2013 s Datem splatnosti 27. 12. 2013.
2. Expresní Platební příkazy k úhradě v CZK
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování na účet
Poskytovatele Příjemce dne 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději
do 11:30 hod. dne 31.12.2013 s Datem splatnosti 31.12.2013.
3. Platební příkazy k úhradě v cizí měně a CZK do zahraničí a v cizí měně do tuzemska
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování na účet
Poskytovatele Příjemce do 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději do 11.00 hod.
dne 23. 12. 2013 s Datem splatnosti 23. 12. 2013;
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele s Datem splatnosti
nejpozději 30. 12. 2013 předané PPF bance a.s. nejpozději 30. 12. 2013 do 11.00 hod.
budou provedeny s požadovaným Datem splatnosti; Platební příkazy s Datem
splatnosti 31. 12. 2013 budou provedeny s Datem splatnosti 2. 1. 2014;
Platební příkazy v cizí měně nebo s konverzí měn na účet Příjemce v PPF bance a.s.
k zaúčtování na účet Příjemce do 31. 12. 2013 doručte PPF bance a.s. nejpozději
do 11.00 hod. dne 31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013;
Platební příkazy v cizí měně nebo s konverzí měn na účet Příjemce v PPF bance a.s.
předané po uvedeném termínu budou provedeny následující Pracovní den, tj. s Datem
splatnosti 2. 1. 2014.
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B. Platební příkazy předané prostřednictvím systémů elektronického bankovnictví
(Homebanking, Internetbanking)
Pro provedení Platebního příkazu za níže uvedených podmínek je rozhodující datum a čas
obdržení Platebního příkazu v PPF bance a.s., nikoli datum a čas jeho odeslání
z elektronického bankovnictví.
1. Standardní Platební příkazy k úhradě nebo k inkasu v CZK
Platební příkazy k úhradě na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování na
účet Poskytovatele Příjemce do 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s.
nejpozději do 18.00 hod. dne 30. 12. 2013 s Datem splatnosti 30. 12. 2013;
Platební příkazy k úhradě s Datem splatnosti 31. 12. 2013 doručené do PPF banky
a.s. do 18.00 hod. dne 31. 12. 2013 budou na účet Poskytovatele Příjemce připsány
2. 1. 2014;
Platební příkazy k inkasu na účet Příjemce v PPF bance a.s. k zaúčtování na účet
Příjemce do 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s. nejpozději do 18.00
hod. dne 27. 12. 2013 s Datem splatnosti 27. 12. 2013;
Platební příkazy k úhradě na účet Příjemce v PPF bance a.s. k zaúčtování na účet
Příjemce do 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s. nejpozději do 18.00
hod. dne 31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013.
2. Expresní Platební příkazy k úhradě v CZK
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování na účet
Poskytovatele Příjemce dne 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s.
nejpozději do 11:30 hod. dne 31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013. Platební
příkazy doručené po této lhůtě budou bez náhrady zrušeny.
3. Platební příkazy k úhradě v cizí měně a CZK do zahraničí a v cizí měně do tuzemska
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele k zaúčtování na účet
Poskytovatele Příjemce do 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s.
nejpozději do 13.00 hod. dne 23. 12. 2013 s Datem splatnosti 23. 12. 2013;
Platební příkazy na účet Příjemce u jiného Poskytovatele odeslané do PPF banky a.s.
nejpozději do 13.00 hod. dne 30. 12. 2013 s Datem splatnosti 30. 12. 2013, budou
provedeny s požadovaným Datem splatnosti; Platební příkazy zadané s Datem splatnosti
31. 12. 2013 budou provedeny s Datem splatnosti 2. 1. 2014;
Platební příkazy v cizí měně nebo s konverzí měn na účet Příjemce v PPF bance a.s.
k zaúčtování na účet Příjemce do 31. 12. 2013 musí být doručeny do PPF banky a.s.
nejpozději do 15.00 hod. dne 31. 12. 2013 s Datem splatnosti 31. 12. 2013;
Platební příkazy v cizí měně nebo s konverzí měn na účet Příjemce v PPF bance a.s.
obdržené v PPF bance a.s. po uvedeném termínu budou provedeny následující
Pracovní den, tj. s Datem splatnosti 2. 1. 2014.
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II. Hotovostní platební styk
Hotovostní operace budou prováděny v níže uvedené Provozní době.

III. Provozní doba Klientských center ve dnech 24. 12. 2013 –2. 1. 2014
Mariánské náměstí. 2, 110 00 Praha 1
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Office Park Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4
Vinohradská 3236/165, 100 00 Praha 10

24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
28.12.2013
29.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
01.01.2014
02.01.2014

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

zavřeno
zavřeno
zavřeno
08.30 - 17.00
zavřeno
zavřeno
08.30 - 17.00
08.30 – 12.00
zavřeno
08.30 - 17.00

IV. Ostatní
1. Žádosti o čerpání úvěrů s datem poskytnutí do 31.12.2013 doručte PPF bance a.s.
nejpozději do 20. 12. 2013.
2. Úhrada úroků a jistin z poskytnutých úvěrů splatných v roce 2013 bude zúčtována
k Datu splatnosti. Klient je povinen v Den splatnosti zabezpečit na účtu určeném
ke splacení pohledávky dostatek Peněžních prostředků (pokud budou Peněžní
prostředky převáděny z účtu vedeného u jiného Poskytovatele, je nutné zohlednit
způsob převodu a termíny platné pro platební styk na konci roku 2013 daného
Poskytovatele).
3. Poslední výpis z účtu k datu 31. 12. 2013 bude obsahovat zúčtování úroků, poplatků, a
konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2013.
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