Využívejte služby zahraničního platebního styku, výrazně ušetřete na poplatcích
a získejte zřízení devizového účtu, Internetové bankovnictví, standardní výpis
a platby v rámci TRINITY BANK zdarma.

Výhody zahraničního platebního styku
•
•
•
•
•
•
•

Levné příchozí a odchozí zahraniční platby
Cenově zvýhodněné odchozí a příchozí SEPA platby
Zjednodušené platby v EUR formou SEPA příchozích a odchozích plateb
Rychlé zpracování a realizace platebních příkazů
Okamžité připisování prostředků při obdržení avíza o příchozí platbě
Možnost zadávat platby přes Internetové bankovnictví
Poplatky spojené s příchozími a odchozími zahraničními platby a SEPA platbami jsou uvedeny
v Ceníku TRINITY BANK

Zahraniční platba představuje převod finančních prostředků
•
•

V cizí měně nebo v CZK do a ze zahraničí
V cizí měně v rámci ČR

TRINITY BANK poskytuje svým klientům levné, jednoduché, rychlé, spolehlivé a bezpečné zahraniční
platby. Od roku 2011 je TRINITY BANK aktivním členem mezinárodního společenství SWIFT. TRINITY BANK
se tím zařadila mezi uznávané finanční instituce celého světa a vystupuje pod svým vlastním SWIFT
kódem/BIC: MPUBCZPP. Platby můžete realizovat prostřednictvím služby Internetového bankovnictví
nebo osobně za pomoci bankéře na pobočkách/obchodních místech TRINITY BANK.

Termíny pro realizaci plateb
Standardní platby pro realizaci v daný den a připsání na účet banky příjemce zpravidla
následující den jsou přijímány:
•

Do 17:00 na pobočkách/obchodních místech TRINITY BANK

•

Do 20:00 prostřednictvím Internetového bankovnictví

Prioritní platby pro realizaci a připsání v daný den jsou přijímány:
•

Do 12:00 na pobočkách/obchodních místech TRINITY BANK nebo prostřednictvím Internetového
bankovnictví

Přehled ostatních termínů pro realizaci plateb najdete v dokumentu Informace ke lhůtám v platebním styku.

Příchozí zahraniční platby
Údaje potřebné k přijetí zahraniční platby z jiné banky ve prospěch účtu klienta v TRINITY BANK
•
•
•
•
•
•

BAN*/číslo účtu příjemce (klienta TRINITY BANK)
SWIFT/BIC kód** TRINITY BANK: MPUBCZPP
Název a adresa příjemce platby (klienta TRINITY BANK)
Název a adresa banky:
TRINITY BANK a.s., Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha, Česká republika
Účel převodu
Do poznámky pro příslušnou banku uvést: korespondent INGBCZPP

TRINITY BANK a.s.
Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1
E: info@trinitybank.cz  |  T: 800 678 678  |  www.trinitybank.cz

IBAN* klienta a SWIFT/BIC** kód TRINITY BANK je možné najít následovně:
1. IBAN* je číslo účtu klienta, které je možné zjistit na výpise z účtu, na detailu účtu v Internetovém
bankovnictví nebo na pobočce/obchodní místě TRINITY BANK.
2. SWIFT/BIC** je MPUBCZPP a je uveden na výpise z účtu a na stránkách www.trinitybank.cz

Odchozí zahraniční platby
Údaje potřebné k zrealizování zahraniční platby z účtu v TRINITY BANK ve prospěch účtu v jiné bance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Číslo účtu příjemce (v případě platby do EU/EHP ve formátu IBAN*),
Kód banky příjemce (BIC/SWIFT kód**),
ABA kód (v případě zasílání platby do USA),
Název a adresa příjemce,
Název a adresa banky příjemce,
Osoba, která platí výlohy (příjemce platí vše – BEN, příkazce platí vše – OUR, každý platí výlohy
své bance, příjemce platí i výlohy bank na cestě – SHA***),
Účel převodu,
Datum splatnosti,
Měna,
Částka převodu,
Zda se jedná o standardní nebo prioritní platbu.

Vážení klienti,
v návaznosti na odchod Velké Británie z Evropské unie, musí být SEPA transakce, kterých se účastní
poskytovatelé se sídlem ve Velké Británii doplněny o informace:
U příkazu plátce k bezhotovostní SEPA úhradě a k okamžité bezhotovostní SEPA úhradě:
1) údaj o úplné adrese plátce,
2) BIC kód banky příjemce (pokud je tento údaje bankou plátce výslovně vyžadován).
Děkujeme Vám za pochopení.

Upřesnění vybraných pojmů
Standardní zahraniční platba – platba v cizí měně do zahraničí nebo v rámci ČR nebo platba v CZK do
zahraničí.
SEPA platba – platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA) s uvedením
čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických
požadavků na zpracování.
Prioritní platba – platba, která umožňuje zkrácení standardní doby zúčtování a připsání na účet příjemce
v den zadání příkazu.
* IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát Vašeho čísla účtu v TRINITY BANK ve
tvaru CZ + 22 čísel. CZxx 2070 0000 0000 čččč čččč (x – kontrolní číslo a č – číslo účtu v TRINITY BANK). Váš
IBAN můžete zjistit na kartičce, výpise, v Internetovém bankovnictví nebo na pobočce/obchodním místě.
Pro výpočet nebo ověření jiného IBAN navštivte stránku ČNB – přidat link na
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/
** SWIFT/BIC kód (Bank Identifier Code) je jedinečný kód, pod kterým danou finanční instituce identifikují
ostatní finanční instituce po celém světě. TRINITY BANK má SWIFT/BIC kód MPUBCZPP. Pozn. Tento není
vyžadován u SEPA plateb.
*** V případě plateb do EU/EHP je vzhledem k Evropské legislativě akceptován pouze SHA režim, při
uvedení jiného režimu bude tento automaticky změněn na SHA.
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