Formulář použijte:
• pro platby v CZK z korunového účtu v ČSOB na korunový účet v ČSOB nebo do jiné banky v ČR.
Povinná pole mají tmavomodré podbarvení. Při jednotlivé platbě nad 300.000,- CZK vyplňte v povinném poli „účel platby, další instrukce pro ČSOB“ účel transakce. Uvedený účel platby se vztahuje na každou jednotlivou položku příkazu nad 300.000,- CZK uvedenou na příkazu. Pro jednotlivou platbu nad 300.000,CZK s odlišným účelem platby vyplňte samostatný příkaz k převodu. Pole „celková částka“ a „částka“ vyplňujte zprava, ostatní pole zleva nebo zprava.
Vzor hromadného příkazu k převodu z účtu plátce č. 192259454/0300, a to částky ve výši 3500,- Kč ve prospěch účtu 191142/0100 a částky ve výši 304.490,Kč ve prospěch účtu 666-121188/0800.
Use the form:
• for payments in CZK from an account in CZK to an account in CZK at CSOB or to another bank in the Czech Republic. The mandatory fields are dark blue
in this example. For payments over CZK 300.000,- purpose of transaction is mandatory. The stated purpose of the payment applies to every single item over
CZK 300.000,- given in the order. Fill in a separate payment order for each payment over CZK 300.000,- with a different purpose.
razítko ČSOB –
sběrný box nebo
pracovník pobočky/
ČSOB stamp –
collection box
or branch clerk

HROMADNÝ PġÍKAZ K PġEVODU
MULTIPLE PAYMENT ORDER

datum splatnosti / due date

2 4 0 8 2 0 0 7
pĜedþíslí úþtu plátce / pre¿x

kód banky / bank code

1 9 2 2 5 9 4 5 4

max. 6 číslic, pokud
předčíslí existuje/
max. 6 figures,
if prefix exists

mČna platby / currency

max. 10 číslic/
max. 10 figures

3 0 7 9 9 0
þíslo úþtu pĜíjemce
kód banky
bene¿ciary‘ s account number bank code

,

þástka / amount

0 0
hal.

razítko banky / bank’ s stamp
variabilní / variable
symbol

1 9 1 1 42

0 1 00

350000 1 092007

1 2 1 1 88

0800

3 04490 00 5 558 00 1

konstantní
const.
symbol

speci¿cký / speci¿c
symbol

k.þ. 203 1 ver. 0813

666

konst. / const. symbol

hal.

celková þástka / total amount

C Z K
pĜedþíslí úþtu
pĜíjemce / pre¿x

úþel platby, další instrukce pro ýSOB
purpose of transaction, other instruction for CSOB

2031

např. účel platby:
„platba za fakturu“/
eg. purpose of
transaction:
„payment for invoice“

þíslo úþtu plátce / payer‘ s account number

Platba za fakturu.
datum vystavení / issue date

2 0 0 8 2 0 0 9
vzor písma / type specimen

podpis(y) podle podpisových vzorĤ
signature(s) according to specimen signature
Tiskopis bude strojovČ zpracován. Prosíme vyplĖte jej tiskacím písmem do vyznaþených polí þernou nebo modrou propisovací tužkou dle vzoru.

Podání příkazu elektronickou cestou je rychlejší a je zpoplatněno výhodnější sazbou /
Electronic submission of the order is faster and charged by lower fee.

hodnota uvedená
v hlavičce bude
doplněna do prázdných
polí konst. symbolu
v položkách/
value stated in the
header will be filled in
empty fields “const.
symbol“ in all items
číselná pole/
numerical fields

