PLATEBNÍ SLUŽBY

PROČ BYSTE MĚLI UVAŽOVAT
O PLATBÁCH PŘES AKCENTU CZ?
VÝHODY, KTERÉ U AKCENTY CZ MŮŽETE ZÍSKAT:
 Z
darma příchozí úhrady v hlavních měnách AKCENTY CZ
(CZK, EUR, PLN) při dodržení platebních instrukcí
 Z
darma úhrady CZK, EUR, USD v rámci bank* využívaných
AKCENTOU CZ
 Z
darma odchozí úhrady EUR na Slovensko, PLN do Polska
a CZK do ČR
 N
ízké nebo nulové ceny ostatních příchozích a odchozích
úhrad
 B
ezkonkurenční rychlost provedení úhrad do Polska a na Slovensko*

TYPY PLATEB, KTERÉ VÁM AKCENTA CZ
POSKYTUJE:

AKCENTA CZ nabízí svým klientům služby
tuzemského i zahraničního platebního
styku. Jejich výhodou je především úspora,
rychlost a spolehlivost.
Platby prostřednictvím AKCENTY CZ
jsou efektivní alternativou k platbám
prováděným přes banky. Více než 20 let
zkušeností a přes 42 000 klientů dělá
z AKCENTY CZ největší středoevropskou
nebankovní devizovou společnost.
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 zahraniční platební styk
 SEPA úhrada
 domácí platební styk

PROSTŘEDNICTVÍM AKCENTY CZ MŮŽETE
REALIZOVAT PLATEBNÍ STYK V TĚCHTO MĚNÁCH:
Kromě české koruny (CZK) i v dalších 16 nejpoužívanějších
měnách (EUR, USD, PLN, HUF, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD,
DKK, SEK, NOK, RON, TRY, HRK, BGN) a dále v ruském rublu
(RUB) a čínském yüanu (CNY).

ZAHRANIČNÍ PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM
AKCENTY CZ MŮŽETE REALIZOVAT DVĚMA
ZPŮSOBY
 Příkazem k úhradě spojeným se směnou měn
 Příkazem k úhradě z Interního platebního účtu

1 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ SPOJENÝ SE SMĚNOU MĚN
Jedním příkazem k úhradě provedete směnu měn a zároveň
úhradu do zahraničí, nebo úhradu na svůj bankovní účet.
Příkaz k úhradě můžete zadat buď telefonicky nebo elektronicky
prostřednictvím aplikace OLB.

Více než 20 let pomáhá AKCENTA CZ svým klientům
zefektivnit domácí a zahraniční platební styk.

Pokud zadáváte obchod telefonicky, s obchodníkem sjednáte
kurz požadovaného měnového páru.

HLAVNÍ VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ IPÚ:

Dále zadáte parametry obchodu:

 Zřídíme a vedeme jej pro Vás zcela ZDARMA.

 z jaké banky budete zasílat finanční prostředky

 Jednoduchost a spolehlivost – úhradu provádíte při zachování všech pravidel platebního styku, tedy stejně jako
při využití účtu v bance. Výrazná finanční úspora při oboustranném zahraničním platebním styku – nízké nebo nulové poplatky za odchozí a příchozí úhrady.

 kam (na jaký účet) si přejete nakupovanou měnu zaslat
 j
aký je variabilní symbol
 sjakou valutou vypořádání, tedy jak rychle má být obchod
zrealizován (např. následující den, ten samý den)
 z
působ úhrady (metody zpoplatnění), s jakou má být úhrada
provedena – SHA, OUR, BEN
Pokud obchod uzavřete prostřednictvím OLB, veškeré parametry obchodu si volíte sami.

2  PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Z INTERNÍHO
PLATEBNÍHO ÚČTU
Interní platební účet (IPÚ) je efektivní nástroj pro realizaci odchozích a příchozích úhrad a konverzi měn.
Vhodný je především pro ty klienty, kteří přijímají úhrady v cizích
měnách od svých obchodních partnerů, které mohou následně
konvertovat dle potřeby do národní nebo jiné měny a dále je
odeslat na účet svůj nebo partnera.

K ČEMU IPÚ SLOUŽÍ:
 k odesílání úhrad do zahraničí
 k přijímání úhrad ze zahraničí
 ke směně měn

 IPÚ lze mít otevřený až v 18 nejpoužívanějších měnách.

 Rychlost – úhrada může být provedena již v řádu minut.
 I
PÚ lze ovládat pomocí aplikace On-line Broker (OLB).
Můžete odkudkoliv a snadno zadávat příkazy k úhradě přes internet a současně zde máte neustálý přehled
o všech Vašich transakcích a zůstatcích.
 M
aximální míra bezpečnosti veškerých transakcí je samozřejmostí!

JAK PROVÁDĚT PLATBY PŘES IPÚ:
 Jednoduše zadáte platební příkaz k úhradě přes internetovou platformu OLB, telefonicky nebo prostřednictvím
formuláře.
 D
o příkazu k úhradě zadáte standardní údaje pro bankovní
spojení.
 B
 ankovní údaje svých obchodních partnerů zadáváte pouze jednou, pak již jen volíte partnera ze seznamu.
 P
 o zadání úhrady budou prostředky převedeny z Vašeho
IPÚ na Váš bankovní účet nebo na účet Vašeho partnera.
 P
ři platbě z IPÚ se u příjemce platba zobrazí jako příchozí
úhrada od AKCENTY CZ, ale zároveň bude obsahovat
Vaši úplnou identifikaci, aby ji bylo možné správně identifikovat a přiřadit.

UKÁZKA PŘIJATÉ ÚHRADY NA ÚČTU VAŠEHO
PARTNERA (vzhled se může lišit u každé banky)
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JAK PŘIJÍMAT PLATBY PŘES IPÚ:
Vaši příchozí úhradu efektivně trasujeme tak, aby byla co
nejlevnější pro Vašeho partnera a co nejrychlejší pro Vás.
Proto je nezbytné postupovat následujícím způsobem:
 P
ro vystavení bankovního spojení je nejdříve nutné zadat údaje nového partnera jednoduše přes internetovou
platformu OLB nebo vyplnit formulář, který najdete
na webových stránkách AKCENTA CZ. Vyplněný dotazník nám zašlete e-mailem. Na základě poskytnutých základních údajů o Vašem partnerovi od nás obdržíte bankovní spojení s instrukcemi k zaslání příkazu k úhradě.
 Z
adání nového partnera přes internetovou aplikaci OLB
nebo případné vyplnění formuláře provedete pouze jednou, pro příští příchozí úhradu je již partner na Vašem
IPÚ zaevidován.
 V
áš obchodní partner pošle úhradu na účet AKCENTY CZ.
 A
KCENTA CZ obdrženou úhradu připíše na Váš IPÚ
a Vy následně obdržíte SMS a potvrzení e-mailem
s plnou informací o příchozí úhradě na Váš IPÚ. S připsanými prostředky můžete okamžitě plně disponovat.
 S
tav zůstatků a přehled připsaných plateb můžete sledovat nepřetržitě prostřednictvím internetové aplikace OLB, kde můžete současně zadávat všechny Vaše
příkazy k úhradě.
*AKCENTA CZ má otevřené účty v následujících zemích a bankách. Platební styk v rámci těchto bank je pro Vás zdarma nebo s minimálními poplatky a můžeme ho realizovat v řádu minut.
Kompletní výčet aktuálně platných bankovních účtů AKCENTY CZ
najdete online na https://www.akcentacz.cz/ucty-akcenta-cz.html

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové 2
Česká republika
infolinka: (+420) 498 777 770
info@akcenta.eu
www.akcentacz.cz

