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Odepsání z ú čtu plátce v roce 2011 a p řipsání na ú čet banky p říjemce v roce 2011 ú 

banky příjemce v roce 2011 
Typ platby Pobo čka Elektronicky 

Platby v rámci Fio banky (ve všech měnách) 
30.12.2011 

30 minut před koncem 
provozní doby pobočky 

31.12.2011 23:50 

Tuzemské platby CZK 

Platby v CZK do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 
29.12.2011 

29.12.2011 
30 minut před koncem 
provozní doby pobočky 

29.12.2011 23:50 

Prioritní platby v CZK do jiné banky v ČR se splatností 
nejpozději 30.12.2011 30.12.2011 13:30 30.12.2011 13:50 

Platba v CZK prostřednictvím účtu Fio banky, a.s. u 
ČSOB a.s. ve prospěch účtu v ČSOB a.s. se splatností 
nejpozději 30.12.2011 

30.12.2011 12:30 30.12.2011 12:30 

Platby do zahrani čí a v cizí m ěně v ČR 

Europlatby se splatností nejpozději 29.12.2011 29.12.2011 15:30 29.12.2011 15:50 

Standardní platba v EUR ve prospěch účtu ve Slovenské 
republice se splatností nejpozději 29.12.2011 

29.12.2011 15:30 29.12.2011 15:50 

Platba v EUR (jiná než platba ve prospěch účtu ve SR a 
platba přes TARGET2) do jiné tuzemské či zahraniční 
banky se splatností nejpozději 29.12.2011 

29.12.2011 15:30 29.12.2011 15:50 

Platby v CZK do zahraniční banky se splatností 
nejpozději 28.12.2011 

28.12.2011 13:30 28.12.2011 14:00 

Platby v USD, GBP, PLN a HUF do jiné tuzemské či 
zahraniční banky se splatností nejpozději 28.12.2011 28.12.2011 13:30 28.12.2011 14:00 

 

 

 

 



 

Odepsání z ú čtu plátce v roce 2011 a p řipsání na ú čet banky p říjemce v roce 2012  

Typ platby Pobo čka Elektronicky 

Tuzemské platby CZK 

Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 
31.12.2011 

30.12.2011 
30 minut před koncem 
provozní doby pobočky 

31.12.2011 23:50 

Platba v CZK prostřednictvím účtu Fio banky, a.s. u 
ČSOB a.s. ve prospěch účtu v ČSOB a.s. se splatností 
nejpozději 31.12.2011 

30.12.2011 
30 minut před koncem 
provozní doby pobočky 

31.12.2011 23:50 

Platby do zahrani čí a v cizí m ěně v ČR 

Europlatby se splatností nejpozději 30.12.2011 30.12.2011 15:30 30.12.2011 15:50 

Standardní platba v EUR ve prospěch účtu ve Slovenské 
republice se splatností nejpozději 31.12.2011 

30.12.2011 
30 minut před koncem 
provozní doby pobočky 

31.12.2011 23:50 

Platba v EUR (jiná než platba ve prospěch účtu ve SR a 
platba přes TARGET2) do jiné tuzemské či zahraniční 
banky se splatností nejpozději 30.12.2011 

30.12.2011 15:30 30.12.2011 15:50 

Platby v CZK do zahraniční banky se splatností 
nejpozději 30.12.2011 

30.12.2011 13:30 30.12.2011 14:00 

Platby v USD, GBP, PLN a HUF do jiné tuzemské či 
zahraniční banky se splatností nejpozději 30.12.2011 

30.12.2011 13:30 30.12.2011 14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní doba a pokladní hodiny poboček zůstávají standardní. Případné lokální výjimky budou zveřejněny na webu. 


