Přehled platebních metod
Jak zaplatit vyúčtování?
1. Příkazem k úhradě
Příkaz k úhradě je způsob bezhotovostního převodu peněžních prostředků. Předpokladem pro jeho provedení je vedení vlastního bankovního účtu u
nějaké banky na území České republiky. Formulář k vyplnění najdete ve své bance. Příkaz k úhradě přitom nelze podávat v jiné bance než té, která
vede váš účet, ze kterého chcete platit.
Ve speciálním formuláři banky vyplňujete zejména:
• název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky)
• datum splatnosti, bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky plátce
• bankovní spojení a kód banky příjemce
• částku v příslušné měně
• symboly platby (variabilní, konstantní a specifický symbol)
Veškeré informace k platbě naleznete vždy na faktuře.
Způsob úhrady:
Jednorázový příkaz k úhradě – zadáváte vždy pro každou platbu zvlášť
Trvalý příkaz k úhradě - převádí se opakovaně stejná částka

Cena za platbu se odvíjí od ceníků jednotlivých bankovních společností.

2. Platbou přes terminál SAZKA
Jde o nejrychlejší způsob úhrady. Vaši platbu obdržíme do 24 hodin. Vyúčtování je možné zaplatit na jakémkoli z téměř 5 800 prodejních míst SAZKA
po celé ČR. Jejich seznam naleznete na www.sazka.cz/sazka-terminalove-sluzby/financni-sluzby
POZOR! Nevztahuje se na terminály umístěné na pobočkách České pošty.
Informace o způsobu platby
•

Vaši fakturu s viditelným kódem SAZKA, předáte obsluze terminálu.

•

Obsluha terminálu načte informace z faktury prostřednictvím čárového kódu.

Po uhrazení vyúčtování obdržíte tištěné potvrzení o provedené platbě. Cena za platbu je 19 Kč

3. Platbou přes QR Kód
V aplikaci v mobilním telefonu zvolíte platbu QR kódem a načtením QR kódu provedete úhradu přes Vaší bankovní aplikaci.

4. Inkasem z účtu
Inkaso je pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je vůči majiteli účtu v postavení věřitele.
Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.
Příslušná transakce je vyžádána příjemcem platby, který podává příkaz bance. Platba je provedena ovšem jen tehdy, jestliže se plátce s příjemcem
na takovém způsobu placení předem dohodl a předal o tom v předstihu před inkasní platbou své bance souhlas. Takový souhlas s jednorázovým
provedením nebo dokonce opakovaným prováděním daného typu plateb si musí banka plátce uložit a kontrolovat, jestli zaslané inkaso, vlastně
výzva k placení, splňuje všechny náležitosti.
Příjemce platby požádá prostřednictvím své banky banku plátce o převod prostředků.
Převod proběhne jedině v případě, že pokyn vyhovuje podmínkám souhlasu a na účtu plátce je v daný okamžik dostatek finančních prostředků.
V případě, že chcete využívat platby přímým inkasem z účtu, zadejte prosím u své banky Souhlas k inkasu pro číslo účtu, které máte uvedeno na
faktuře a příslušné symboly z faktury (variabilní, konstantní a specifický symbol). Informaci o založení souhlasu s inkasem nám prosím sdělte.
V rámci souhlasu s inkasem je možné nastavit i limit do jehož výše jsme oprávněni si o platbu požádat. Doporučená výše limitu je dvojnásobek
částky, kterou hradíte za služby. V bance i u naší společnosti je nutné mít nastaven limit ve stejné výši.

Cena Příkazu k úhradě a Inkasa z účtu se odvíjí od tarifu, který máte u banky nastaven.

5. Přes SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
SIPO je činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely
smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, internetu, televize,
předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.
Osobní spojovací číslo
Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář SIPO a odevzdejte jej
osobně na kterékoliv poště. Prázdný formulář si také můžete vyzvednout přímo na pobočce České pošty, s.p.
Vyplněný formulář doneste na kteroukoliv poštu v ČR. Spojovací číslo vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo vám bude předáno
písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo
není 4 roky využíváno, je automaticky zrušeno.
Zapojení plateb do SIPO
K zapojení platby do SIPO stačí poskytovateli internetu sdělit Osobní spojovací číslo a informaci, že si přejete hradit pomocí SIPO.

Ceny hrazené klienty SIPO
Platba SIPO Samoobslužným zařízením - Poštomatem

20,00 Kč

Platba SIPO u doručovatele

25,00 Kč

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě

10,00 Kč

6. Složenkou (Poštovní poukázkou) typu A
Slouží pro převod peněžních částek způsobem "hotovost - účet". Poštovní poukázku je možné si vyzvednout na jakékoli pobočce České pošty a
vyplnit jí dle údajů z faktury.
Informace pro vyplnění Poštovní poukázky A
Údaje, které jsou na Poštovní poukázce A uváděny v polích s bílým podkladem (setboxech) jsou dále zpracovávány pomocí výpočetní techniky.
Částka Kč
Vyplňuje se zprava, prázdné místo před částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čarou. V údaji "haléře" se uvádějí dvě nuly, příp. se tento údaj
vyplní zamezovkami.
Částka Kč

h

1 2 3 4 0 0

Ve prospěch účtu
Vyplňuje se zprava. Číslo účtu se může skládat z předčíslí (až šestimístného) a hlavního čísla účtu (až desetimístného).
1. Číslo bankovního účtu bez předčíslí, např.: 1014185 se vyplňuje
Příklad:
Ve prospěch účtu *)

1 0 1 4 1 8 5

2. Číslo bankovního účtu s předčíslím, např.: 19-364751 se vyplňuje
Příklad:
Ve prospěch účtu *)

1 9 0 0 0 0 3 6 4 7 5 1

3. Číslo bankovního účtu ve tvaru, např.: 10006-18432-071 se vyplňuje takto:
Příklad:
Ve prospěch účtu *)

1 0 0 0 6 0 0 1 8 4 3 2 0 7 1

4. Kód banky: Vyplňuje se zprava. Je součástí bankovního spojení a musí být vždy vyplněn.
Příklad:
Kód banky

0 3 0 0

Ostatní symboly, které je třeba vyplnit pro správné určení platby
V. (variabilní)
S. (specifický)
K. (konstantní) symbol

Cena za platbu se odvíjí od výše zaslané částky. 1 Kč – 500 Kč = 30 Kč, 501 Kč – 50000 Kč = 41 Kč.

