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BEZHOTOVOSTNÉ 
platobné služby poskytované centrálou FORTISSIMO 

internetovým bankovníctvom ePay24 a mobilným bankovníctvom FortiPay 

            

Číslo 

popl. 

 

Služba 

 

 

Poplatok 

 

0  

Založenie a vedenie účtu 

a. založenie platobního účtu klienta (PUK) 

i. osobne ZADARMO 

ii. na diaľku ZADARMO  

b. vedenie platobného účtu klienta ZADARMO 

c. automatické vysporiadanie zostatku na PUK € 24 

1 

Platba na EBU (externý bankový účet) 

Platobný príkaz s konverziou (PPK) 

Vlastnená mena <> Odosielaná mena 

a. platba typu 4Free v hodnote nad € 400 ZADARMO 

b. platba typu 4Free v hodnote do € 400 ZADARMO 

c. platba typu SHA v hodnote nad € 4.000 ZADARMO 

d. platba typu SHA v hodnote do € 4.000 € 4 

e. platba typu OUR v hodnote nad € 4.000 € 24 

f. platba typu OUR v hodnote do € 4.000 Poplatok 1.d.+€ 44 

g. urgentná platba (nutné zadať do 9.00 hod.) Príplatok € 44 

h. platba typu SEPA ZADARMO 

2 

Platba na EBU (externý bankový účet) 

Platobný príkaz bez konverzie (PBK) 

Vlastnená mena = Odosielaná mena 

a. platba typu 4Free 0,4 %, min. € 1-max. € 44 

b. platba typu SHA 0,4 %, min. € 4-max. € 24 

c. platba typu OUR Poplatok 2.b.+€ 24 

d. urgentná platba (nutné zadať do 9.00 hod.) Príplatok € 44 

3 

Platba na PUK (platobný účet klienta) 

Platobný príkaz s konverziou (PPK)  

Vlastnená mena <> Odosielaná mena 

a. platba na vlastný PUK ZADARMO 

b. platba na cudzí PUK ZADARMO 

4 Platba na PUK (platobný účet klienta) 

http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platba4Free
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platba4Free
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaSHA
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaSHA
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaOUR
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaOUR
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platba4Free
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaSHA
http://www.devizy.cz/Faq.aspx?code=platbaOUR
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Platobný príkaz bez konverzie (PBK)  

Vlastnená mena = Odosielaná mena 

a. platba na vlastný PUK ZADARMO 

b. platba na cudzí PUK ZADARMO 

5 
Pripísánie na PUK platby neoznačenej správnym 

identifikátorom 
€ 4 

6 Chybné zadanie príkazu k platbe € 44 

7 Neoprávnená reklamácia * € 44 

8 

Storno potvrdeného príkazu k platbe   

a. s konverziou mien (PPK) 4 % z transakcie, min. € 4 

b. bez konverzie mien (PBK) ZADARMO 

9 Potvrdenie banky o uskutočnenej platbe € 24 

10 Prešetrenie platby na žiadosť klienta € 44 

Poplatky č.1 až č.4 sú klientovi vyčíslené pred odoslaním platobného príkazu.  

 Ak Klient v príkaze k platbe špecifikuje sumu, ktorá má byť odpísaná z jeho účtu v mene pred 

konverziou, bude poplatok č.2 vyčíslený v odosielanej mene (po konverzii).  

 Ak Klient v príkaze k platbe špecifikuje sumu, ktorá má byť odpísaná z jeho účtu v mene po 

konverzii, bude poplatok č.2 vyčíslený vo vlastnenej mene (pred konverziou). 

Poplatky č.5 až č.10 sú klientovi účtované v prípade, že ten  

 poruší svoje povinnosti zakotvené vo Všeobecných obchodných podmienkach, a to najmä: 

o pri platbe na účet určený Poskytovateľom neuvedie správny identifikátor platby (poplatok č.5) 

o zadá Poskytovateľovi chybne príkaz na odpísanie platby zo svojho platobného účtu (poplatok 

č.6) 

o reklamuje neoprávnene zlé prevedenie svojho platobného príkazu (poplatok č.7) 

    * pre fyzické osoby nepodnikajúce (spotrebiteľov), nie je poplatok č.7 uplatňovaný 

o odvolá platobný príkaz, ktorý ním bol autorizovaný a Poskytovateľom prijatý alebo nezloží na 

svojom PUK najneskôr v den splatnosti autorizovaného platobního príkazu dostatok vlastných 

zdrojov na uskutočnenie platby aj úhradu poplatkov vyčíslených podľa platného cenníka 

(poplatok č.8) 

 alebo požiada písomne o vykonanie doplnkových služieb (poplatky č.9 a č.10) – formuláre na 

www.devizy.cz/formulare. 

V týchto prípadoch si Poskytovateľ vyhradzuje právo účtovania poplatku podľa platného cenníka. O 

každom takomto porušení a naúčtovaní poplatku bude Klient informovaný zaslaním správy 

elektronickou cestou. 

V prípadě, že je poplatok účtovaný v inej mene ako v EUR, vykonáva sa prepočet podľa kurzu KB-

střed, vyhláseného daný den spoločnosťou Komerční banka, a.s. 
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HOTOVOSTNÉ 
platobné služby poskytované zmenárňami FORTISSIMO 

 

Číslo 

popl. 

 

Služba 

 

Poplatok 

11 

Vklad hotovosti 

a. v CZK na vlastný PUK podlimitný ZADARMO 

b. v CZK na vlastný PUK nadlimitný 0,1 % 

c. v CZK na cudzí PUK podlimitný ZADARMO 

d. v CZK na cudzí PUK nadlimitný 0,1 % 

e. v cudzej mene na vlastný PUK podlimitný ZADARMO 

f. v cudzej mene na vlastný PUK nadlimitný 0,5 % 

g. v cudzej mene na cudzí PUK podlimitný ZADARMO 

h. v cudzej mene na cudzí PUK nadlimitný 0,5 % 

Limit = ekvivalent € 1.000 

12 

Výber hotovosti 

a. v CZK podlimitný                                ZADARMO 

b. v CZK nadlimitný                                       0,1 % 

c. v cudzej mene podlimitný 0,5 % 

d. v cudzej mene nadlimitný                                        1,0 % 

Limit = ekvivalent € 1.000  

Nadlimitné výber treba hlásiť dva pracovné dny vopred. 
 

13 

Zaslanie hotovosti – cenný list do vlastných rúk 

(len do ČR s limitom do hodnoty 150 tis. CZK) 

Poštovné (zahŕňa poistenie 100 % hodnoty zásielky)  0,25 %, min. € 5 

 
 Poplatok č.11 je účtovaný na ťarchu platobného účtu, na ktorý je vklad vykonávaný.  

 Poplatok č.12 je účtovaný na ťarchu platobného účtu, z ktorého je výber vykonávaný. 

 Poplatok č.13 je vyberaný dobierkou v přepočte na českú menu. 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
Poskytovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť, a to najmä v náväznosti na zavádzanie nových služieb, zmenu 
spôsobu poskytovania služieb a pod. Poskytovateľ v takom prípade Klienta upozorní na zmenu Cenníka na internetových 

stránkách a zaslaním nového znenia Cenníka na e-mailovú adresu Klienta s predstihom min. 2 mesiacov pred nabytím 
účinnosti. Za zmenu sa nepovažuje oprava chýb. Klient sa zaväzuje s novým znením Cenníka zoznámiť.  
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HOTOVOSTNÉ  
platobné služby poskytované zmenárňami FORTISSIMO 

služby neviazané na Rámcovú zmluvu o platobných službách 

 

Číslo 

popl. 

 

Služba 

 

Poplatok 

14 

a. Zloženka typu A (hotovosť – účet), faktúra a iné platby v CZK 

i. Čiastka od 1 CZK do 5.000 CZK 39 CZK 

ii. Čiastka od 5.001 CZK do 50.000 CZK 49 CZK 

iii. Čiastka od 50.001 CZK a vyššie 69 CZK 

b. Zloženka typu A s prevodom na účet Českej národnej banky  

(kód banky 0710 – platba daní, ciel, poplatkov štátnej správe) 

i. Čiastka od 1 CZK do 5.000 CZK 29 CZK 

ii. Čiastka od 5.001 CZK do 50.000 CZK 39 CZK 

iii. Čiastka od 50.001 CZK a vyššie 59 CZK 

c. Platba SIPO – prijíma sa iba do 25. dňa v mesiaci 

i. Nezávisle na čiastke 25 CZK 

 
 


