
Úhrada poplatkov:

 OUR4 [všetky poplatky hradí platiteľ, poplatky banky príjemcu i prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk budú klientovi vyúčtované 
      dodatočne po ich oznámení, z tohto dôvodu banka na účte klienta platiteľa vinkuluje sumu 50,00 EUR]

 SHA [poplatky banky platiteľa hradí platiteľ, ostatné hradí príjemca]

Informácia pre príjemcu 
Počet príloh 
Dátum vystavenia príkazu 
Klient svojím podpisom potvrdzuje a zodpovedá za správnosť údajov
uvedených v tlačive. Banka postupuje podľa obchodných podmienok,
ktoré sa viažu na príslušný produkt, ktorého sa uvedená operácia týka.

IV.	 Potvrdenie	prijatia	cezhraničného	príkazu	na	úhradu	obchodným	miestom	[vyplní	banka]

Číslo TRN   Kurz 

1 Účet príjemcu vo formáte IBAN je povinný do krajín EHP.
2 Pre jednoznačné identifikovanie banky príjemcu sa odporúča do krajín USA, Kanada a Austrália uvádzať tzv. routing/transit number, v USA nazývaný tiež ABA-kód.  
3 Do krajín EHP nie je potrebné vyplniť BIC-kód banky príjemcu.
4 Platobná inštrukcia OUR je prípustná iba do krajín mimo EHP alebo v rámci EHP, ak je platba v inej mene ako mena EHP.
5 Pri platbách do Spojených Arabských Emirátov a pri platbách do Ruska v mene RUB postupujte v zmysle pokynov na www.365.bank

Cezhraničný príkaz na úhradu
[hladká platba] 

e365-30-117, platnosť od 03.07.2021

365.bank,	a.	s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.501/B, IČO: 31 340 890
IBAN - číslo účtu platiteľa                                                       KS   5 06 0         

I.	 Platiteľ

Meno, Priezvisko, Titul/Obchodné meno 
Adresa trvalého pobytu/ Sídlo spoločnosti 
Typ a číslo dokladu totožnosti osoby predkladajúcej príkaz   Dátum narodenia  
Kontaktná osoba – meno, číslo telefónu 

II.	 Príjemca

Meno, Priezvisko, Titul/Obchodné meno 
Adresa/Sídlo spoločnosti  
Krajina príjemcu/kód krajiny5  
Číslo účtu príjemcu [IBAN]1  
Routing/transit number [ABA-kód]2 
Banka príjemcu [názov a adresa] 
SWIFT kód/BIC3  

III.	 Údaje	o	úhrade

Suma   Kód meny   Deň splatnosti 
Suma slovom 
Typ prevodu:  štandardný  urgentný s príplatkom
Správu o prevode SWIFT-om zaslať:  štandardne  spolu s potvrdením prijatia správy zahraničnou bankou
 na e-mail 

Cezhraničný príkaz na úhradu prevzal
[dátum, čas, podpis + denná pečiatka banky]

Cezhraničný príkaz na úhradu kontroloval
[dátum, čas, podpis]

Podpis/y platiteľa [pečiatka]

https://365.bank/ucty/platby-a-sluzby/zahranicne-platby

	Zaškrtávací pole 10160: Off
	Zaškrtávací pole 10161: Off
	Textové pole896: 
	Textové pole897: 
	Textové pole898: 
	Textové pole861: 
	Textové pole862: 
	Textové pole864: 
	Textové pole865: 
	Textové pole863: 
	Textové pole866: 
	Textové pole868: 
	Textové pole869: 
	Textové pole867: 
	Textové pole870: 
	Textové pole872: 
	Textové pole873: 
	Textové pole871: 
	Textové pole874: 
	Textové pole876: 
	Textové pole877: 
	Textové pole875: 
	Textové pole878: 
	Textové pole879: 
	Textové pole880: 
	Textové pole881: 
	Textové pole882: 
	Textové pole883: 
	Textové pole884: 
	Textové pole885: 
	Textové pole886: 
	Textové pole887: 
	Textové pole888: 
	Textové pole889: 
	Textové pole890: 
	Textové pole891: 
	Textové pole892: 
	Textové pole893: 
	Textové pole894: 
	Zaškrtávací pole 10156: Off
	Zaškrtávací pole 10159: Off
	Zaškrtávací pole 10157: Off
	Zaškrtávací pole 10158: Off
	Textové pole895: 


