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Toto sdělení je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek pro účty a platební styk 
Artesy, spořitelního družstva (dále jen „Obchodní podmínky“ a „Družstvo“). Družstvo tímto sdělením poskytuje 
informace o provozní době a lhůtách pro provádění Platebních transakcí. 

PROVOZNÍ DOBA SD 

Pondělí až pátek - od 9:00 do 17:00 

Sobota a neděle - zavřeno 

PROVOZNÍ DOBA ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ 

Pondělí až neděle - 24 hodin denně 

LHŮTY PRO PLATEBNÍ STYK 

Platební příkazy, které Družstvo obdrží po stanovené lhůtě, jsou zpracovány nejbližší následující pracovní den, pokud však 
Klient nepožaduje odloženou splatnost platebního příkazu. V takovém případě jsou Platební příkazy zpracovány v den 
splatnosti. 

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK V CZK 

Druh Platebního 
příkazu 

Předání 
Platebního 
příkazu 

Zpracování Platebního příkazu 
Družstvem / Odepsání platby 
z účtu Plátce 

Připsání peněžních prostředků 

   na účet Příjemce vedený Družstvem 
na účet jiného Poskytovatele 
Příjemce 

 PLATEBNÍ PŘÍKAZY PŘEDANÉ DRUŽSTVU V OBCHODNÍM MÍSTĚ NA PAPÍROVÉM NOSIČI  

 Platební příkazy mezi účty vedenými Družstvem 

Standardní příkaz 
k úhradě 
Příkaz k inkasu 

do 16:30 hod týž Pracovní den týž Pracovní den  

Trvalý příkaz k 
úhradě 

do 16:30 hod týž Pracovní den v den odepsání platby z účtu Plátce  

Trvalý příkaz – 
souhlas s 
inkasem 

do 16:30 hod týž Pracovní den   

Platební příkazy na účet jiného Poskytovatele 

Standardní příkaz 
k úhradě 

do 16:30 hod týž Pracovní den  
následující Pracovní den po 
odepsání platby z účtu Plátce 

Expresní Příkaz k 
úhradě 

do 11.30 hod  týž Pracovní den  týž Pracovní den 

Příkaz k inkasu do 16:30 hod týž Pracovní den 
týž Pracovní den, kdy Družstvo 
obdrží prostředky od jiného 
Poskytovatele 

 

Trvalý příkaz k 
úhradě 

do 16:30 hod týž Pracovní den  
následující Pracovní den po 
odepsání platby z účtu Plátce 

Trvalý příkaz – 
souhlas s 
inkasem 

do 16:30 hod týž Pracovní den   

 
 

SDĚLENÍ O LHŮTÁCH PRO PLATEBNÍ STYK A PROVOZNÍ DOBĚ 
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PLATEBNÍ PŘÍKAZY PŘEDANÉ DRUŽSTVU ELEKTRONICKY 

Platební příkazy mezi účty vedenými Družstvem 

Standardní příkaz 
k úhradě 
Příkaz k inkasu 

do 23.55 hod  týž Pracovní den týž Pracovní den 
 
 

Platební příkazy na účet jiného Poskytovatele 

Standardní příkaz 
k úhradě 

do 17:00 hod  týž Pracovní den  
následující Pracovní 
den 

Expresní Příkaz k 
úhradě 

do 12:00 hod  týž Pracovní den  týž Pracovní den 

Příkaz k inkasu do 17:00 hod  týž Pracovní den 
týž Pracovní den, kdy Družstvo obdrží peněžní prostředky od 
jiného Poskytovatele 

 

 

PŘÍCHOZÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE 

Platební transakce Připsání peněžních prostředků na účet Klienta vedený Družstvem 

Standardní / Expresní  týž Pracovní den, kdy Družstvo obdrží peněžní prostředky na účet Družstva 

 

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK/TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK V CIZÍ MĚNĚ 

PLATEBNÍ PŘÍKAZY PŘEDANÉ DRUŽSTVU V OBCHODNÍM MÍSTĚ NA PAPÍROVÉM NOSIČI 

Platební příkazy mezi účty vedenými Družstvem 

Druh Platebního 
příkazu 

Předání Platebního 
příkazu 

Zpracování Platebního 
příkazu Družstvem / 
Odepsání platby z účtu 
Plátce 

Připsání peněžních prostředků na účet Příjemce vedený 
Družstvem 

Vnitrobankovní 
převod bez konverze 
měn 

do 16:30 hod týž Pracovní den týž Pracovní den  

Vnitrobankovní 
převod s konverzí měn 

do 13:30 hod týž Pracovní den týž Pracovní den  

Platební příkazy na účet jiného Poskytovatele 

Druh Platebního 
příkazu 

Předání Platebního 
příkazu 

Zpracování Platebního 
příkazu Družstvem / 
Odepsání platby z účtu 
Plátce 

Připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele Příjemce 

Platba v rámci EU/EHP do 13:30 hod týž Pracovní den 
nejpozději třetí Pracovní den následující po odepsání platby z účtu 
Plátce  

Platba mimo EU/EHP do 13:30 hod týž Pracovní den 
nejpozději následující Pracovní den je Platební transakce předána 
zprostředkujícímu Poskytovateli k dalšímu zpracování 

PLATEBNÍ PŘÍKAZY PŘEDANÉ DRUŽSTVU ELEKTRONICKY 

Platební příkazy mezi účty vedenými Družstvem 

Druh Platebního 
příkazu 

Předání Platebního 
příkazu 

Zpracování Platebního 
příkazu Družstvem / 
Odepsání platby z účtu 
Plátce 

Připsání peněžních prostředků na účet Příjemce vedený 
Družstvem 

Vnitrobankovní 
převod bez konverze 
měn 

do 23:55 hod týž Pracovní den týž Pracovní den  

Vnitrobankovní 
převod s konverzí měn 

do 13:30 hod týž Pracovní den týž Pracovní den  

Platební příkazy na účet jiného Poskytovatele 

Druh Platebního 
příkazu 

Předání Platebního 
příkazu 

Zpracování Platebního 
příkazu Družstvem / 
Odepsání platby z účtu 
Plátce 

Připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele Příjemce 

Platba v rámci EU/EHP  do 13:30 hod týž Pracovní den 
nejpozději třetí následující Pracovní den po odepsání platby z účtu 
Plátce  

Platba mimo EU/EHP do 13:30 hod týž Pracovní den 
nejpozději následující Pracovní den je Platební transakce předána 
zprostředkujícímu Poskytovateli nebo Poskytovateli příjemce 
k dalšímu zpracování 
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PŘÍCHOZÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE  

Platební transakce  Připsání peněžních prostředků na účet Klienta vedený Družstvem 

bez konverze měn  
týž Pracovní den, kdy Družstvo obdrží v rámci Provozní doby na svůj účet peněžní prostředky a 
všechny podklady od Poskytovatele Plátce, které jsou potřebné pro připsání částky na účet 
Klienta, nejpozději však do 16:00 hod. 

s konverzí měn 
následující Pracovní den, kdy Družstvo obdrží v rámci Provozní doby na svůj účet peněžní 
prostředky a všechny podklady od Poskytovatele Plátce, které jsou potřebné pro připsání částky 
na účet Klienta 

se zkrácenou valutou, po předchozí dohodě s 
Družstvem 

týž Pracovní den, kdy Družstvo obdrží na svůj účet peněžní prostředky v rámci Provozní doby a 
všechny podklady od Poskytovatele Plátce, které jsou potřebné pro připsání částky na účet 
Klienta, nejpozději však do 16:00 hod. 

 

 


