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ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ k čerpání úvěru 
  Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „RSTS“) vyplňte čitelně, bez škrtání či přepisování. 

 

Číslo úvěrového účtu           /7950  

Jméno a příjmení klienta 
 

                                  
 

 

Číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN 
 

                                  
 

Jméno / název a adresa příjemce 
 

                                  
                                                                    
                                   
SWIFT kód banky příjemce (BIC)      Země banky příjemce 
 

                                
 

Název a adresa banky příjemce 
 

                                  
                                                                    

 

 
 

Platbu proveďte v měně 
 

CZK   EUR   Jiná měna (měnu uveďte v třímístném ISO kódu) 
 
Částka pro čerpání úvěru       Datum splatnosti 
 

          ,      .   .  

 

Poplatky hradí: 

  poplatky RB hradí klient a poplatky korespondenčních bank a banky příjemce hradí příjemce (SHA).
 

 Avizo pro příjemce (variabilní symbol = číslo úvěrového účtu) 

          

Klient souhlasí s následujícími platebními podmínkami: 
Při platbě v rámci zemí EHP 

 se výše poplatků, které účtuje RB, řídí jejím aktuálně platným Ceníkem produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele 
a právnické osoby, 

 budou poplatky naúčtované RSTS od RB vypořádány zatížením úvěrového účtu klienta. 

Klient souhlasí, aby RB sdělila korespondenční bance nebo bance příjemce údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci a zpracování 
platby 
Datum sepsání 
 

  .   .         

 

           Ověřený podpis klienta         Podpis zmocněného zástupce RSTS, 
          který ověřil totožnost a podpis klienta

   

    



   

 

 

Vysvětlivky 

Klient Klientem se rozumí účastník stavebního spoření ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., 
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

RB Raiffeisenbank a.s. je banka, prostřednictvím které RSTS realizuje platbu do zahraničí 

Příjemce Osoba, které je platba do zahraničí převáděna 

Banka příjemce Banka, která vede účet příjemce platby 

Korespondenční banka Banka, prostřednictvím které je platba do zahraničí převáděna 

IBAN International Bank Account Number - standardizovaný formát čísla účtu definovaný 
mezinárodní normou ISO 13616 používá se ve všech zemích Evropské unie, kde je nutným 
údajem po zahraniční platby a v několika dalších zemích 

BIC Business Identification Code - kód BIC jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním 
platebním styku, podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku 

ISO kód Třímístný kód pro označení měny dle kurzovního lístku RB 

EHP Evropský hospodářský prostor - země EU + Island, Norsko a Lichtenštejnsko 

 

Pole pro ověření podpisu 1 

Pole pro ověření podpisu 2 

 




