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A. Poplatky spojené s účtem

B. Devizové platby a převody

V závislosti na ročním objemu mezinárodních transakcí – a následující analýze provedené 

jedním z našich expertů na mezinárodní platby - bude použita výhodná a 

konkurenceschopná sazba.

Pro analýzu Vaší společnosti zdarma, prosím klikněte na následující odkaz:

https://info.ibanfirst.com/cz/contact-us

Otevření účtu Zdarma

Poplatek za vedení účtu Zdarma

Vytvoření příjemce pro platbu / převod Zdarma

Kontokorentní úvěr Není k dispozici

Online bankovní výpis Zdarma

Poplatky za uzavření účtu Zdarma

Přístup k informacím o směnném trhu všech 23 měn 
(kóty, grafy, historie, trend)

Zdarma

Stanovení směnného kurzu online a v reálném čase 
před schválením operace

Zdarma

Poplatky za směnné operace
Zdarma nad hodnotu uvedenou  
v příloze B

iBanFirst Podnikatelský účet
Poplatky uvedené níže v oddílech A až F se vztahují pro všechny klienty iBanFirst 

podnikatelského účtu. Aby bylo možné účet založit musí společnost provádět minimálně 

100 000 EUR devizových plateb (transakcí) ročně prostřednictvím naší platformy. 

Pokud nedojde k dosažení minimálního objemu transakcí, vzejdou v platnost zásady užití 

účtu: bude účtován poplatek 50 € / rok (bez DPH) jako poplatek za vedení účtu a poplatky 

za všechny příchozí transakce. 
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C. Poplatky za platby a peněžní toky

D. Zákaznická podpora a platforma

Poplatek za převod mezi dvěma účty iBanFirst Zdarma

Příchozí platby z účtů třetích stran Zdarma

Inkaso (viz definice v příloze D) Zdarma

Možnost vložení finančních prostředků na iBanFirst účet 
pomocí platební karty

Není k dispozici

Možnost vložení finančních prostředků na iBanFist účet 
šekem

Není k dispozici

B2B Inkaso (příjem a výdej) (viz definice v příloze D) Není k dispozici

Používání platformy Zdarma

Nastavení práv a omezení pro uživatele Zdarma

Změna adresy Zdarma

Přístup do Trading room Zdarma

Telefonicky realizované obchody Zdarma

Přístup k historii účtu Zdarma

Podrobný PDF výpis online obsahující všechny transakce Zdarma
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E. Požadavek na marži při budoucích platbách (Forwardech)

Druh operace Záloha*

Spotová operace 0.00%

Forwardová operace < 7 dní 0.00%

Forwardová operace > 7 dní ≤ 1 měsíc 3.00%

Forwardová operace > 1 měsíc ≤ 6 měsíců 5.00%

Forwardová operace > 6 měsíců ≤ 1 rok 10.00%

*Musí být vložena na Váš iBanFirst podnikatelský účet

• 

•

•   

Forwardová operace představuje tržní riziko a proto by neměla být otevřena pozice, která 
přesahuje částku, kterou jste ochotní na trhu ztratit.

Po dobu delší než sedm dní musí být toto riziko kryto zálohou

Záloha je procentuální podíl z částky, která má být zaplacena, a je odečtena z celkové částky, 
která má být vypořádána. Výše zálohy závisí na splatnosti Vaší operace.
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F. Ostatní

Mezinárodní převody Zóna Euro

Převod v  EUR (garantovaná částka) SEPA €0.50

Mezinárodní převody Zóna Euro

Převod všech měn (SHARE)* Svět €5

PSD převod měn (SHARE)*
PSD zone in PSD 
currency

€5

Převod všech měn (OUR) Svět €10

Převod mezi účty iBanFirst

Převod všech měn (garantovaná částka) Zdarma

•

•

Úplné vysvětlení plateb SHARE a OUR naleznete v příloze.  

Prosím, vemte na vědomí že k poplatkům za mezinárodní platby může být přičteno DPH.

Výjmečné případy

Návrat finančních prostředků €20

Zrušení €20

Změna €20

Žádost o zadaní příkazu mimo platformu €25

Kopie bankovního potvrzení při odchozí platbě (SWIFT) €20

Finanční analýza poplatků za Vaše mezinárodní platby Zdarma
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iBanFirst je poskytovatel platebních služeb, který je licencován národní  
bankou Belgie. 

Amendments

V případě jakéhokoli nesouladu nebo nesouvislostí mezi francouzskou verzí a jinou 

jazykovou verzí převažuje francouzská verze.

Jazyk

Ibanfirst si vyhrazuje právo kdykoliv měnit sazby a poplatky, které účtuje, pokud 

zákon nestanoví jinak a to:

•   Poplatky za směnné kurzy

•   Ostatní poplatky

Změny vzejdou v platnost při dalším datu splatnosti. Pokud není známo datum 

splatnosti vzejdou v platnost v nejbližší možné datum po té co nové kurzy či 

poplatky nabyli platnosti.

Změny jsou zákazníkům sdělovány minimálně jeden měsíc předem prostřednictvím 

e-mailu nebo platformy iBanFirst. Za akceptování změny ze strany zákazníka se 

považuje, že zákazník službu dále používá, nebo pokud nabízenou službu písemnou 

formou do třiceti kalendářních dnů od upozornění neodmítl. 

Platné podmínky a platby naleznete na webové stránce iBanFirst: 

https://cz.ibanfirst.com/general-terms-conditions 

Upozorňujeme: všechny podmínky iBanFirst mohou být změněny, pokud to vyžaduje 

zákon a / nebo nařízení.
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A. Informace o dostupných měnách

B.  Limity pro transakce a konverze měn

https://cz.ibanfirst.com

Prosím klikněte na odkaz níže pro zobrazení limitů:

https://cz.ibanfirst.com/limits-transactions-and-foreign-exchange-payments-and-transfers

Přílohy
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C. Seznam zemí PSD

Směrnice PSD se vztahuje na všechny země Evropského hospodářského prostoru(EEA) + Norsko, 
Island, Lichtenštejnsko. Tento seznam obsahuje:

Rakousko Řecko Holandsko

Belgie Maďarsko Norsko

Bulharsko Island Polsko

Chorvatsko Irsko Portugalsko

Česká republika Itálie Republika Kypr

Dánsko Litva Rumunsko

Estonsko Lichtenštejnsko Slovensko

Finsko Lotyšsko Slovinsko

Francie Lucembursko Švédsko

Německo Malta Velká Británie

PSD převod je kombinací dvou následujících podmínek:

•   Oba účty, jak účet odesílatele tak účet příjemce, se musí nacházet v zemi uvedené  
    na seznamu výše.

•   Měna převodu musí být jedna z následujcích měn: 
     HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP.
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Přímé inkaso umožňuje věřitelům okamžite inkasovat jednotlivé nebo opakující se faktury 

za služby (např. za telefon, plyn, elektřinu a další). S předchozím souhlasem dlužníka jsou 

faktury automaticky uznávány, aniž by dlužný klient musel provést platby sám. 

Jde o Evropský platební systém založený na intervenci čtyřech stran: dlužníka, věřitele, 

banky dlužníka a banky věřitele.

Existují dvě odlišná schémata: Evropská Inkasa a Evropský B2B domicil, která vedou k 

dvěma druhům poplatků. 

•    Inkaso může být použit v případě inkasa individuálních nebo firemních dlužníků.  

      Přijetí SDS Core je povinnné pro banky v oblasti SEPA.

•    B2B inkaso (SDD B2B) lze použít pouze pro obchodní pohledávky – tato metoda má 

      nezaměnitelný vzor, ale vyžaduje, aby společnost jež je dlužníkem předem informovala 

      svou banku.

D. Rozdíl mezi Core a B2B inkasem.
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Přijímací banka: Také nazývaná jako banka příjemce, je finanční instituce, kde má 

příjemce vedený účet.

Zprostředkující banka: Také nazývaná jako korespondentská banka, je banka 

využívaná v systému SWIFT k odeslání platby do banky příjemce.

Příjemce (BEN): Příjemce hradí všechny poplatky; Ty, které jsou účtovány jeho bankou, 

bankou příjemce a zprostředkující bankou. 

Identifikační kód banky (Kód BIC) : Mezinárodní standart pro identifikaci subjektů 

provádějících platby prostřednictvím sítě SWIFT.

Sdílené náklady (Share): Odesílatel platby hradí poplatek účtovaný jeho bankou; 

Náklady účtované bankou příjemce, hradí příjemce. U mezinárodních převodů (kromě 

SEPA a PSD) mají příslušné banky právo vybírat poplatek odpovídající odeslané částce. 

Datum platnosti: Datum, kdy jsou finanční prostředky skutečně odepsány z účtu nebo 

připsány na účet.

Mezinárodní formát čísla bankovního účtu (IBAN):  Mezinárodní standart formátu čísla 

bankovních účtů používaný pro Evropské platby SEPA a popřípadě i pro mezinárodní 

platby.

Zaručená částka, náklady na nás (OUR):  Odesílatel hradí všechny poplatky účtované 

všemi bankami v platebním řetězci. 

Rozhraní:  Rozhraní je čas, do kdy může být FX transakce zpracovaná, aby byla přijata 

v daný den. Při odeslání platby po tomto čase bude transakce zpracovaná následující 

pracovní den. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

E. Vysvětlivky
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Využijte bezplatný vzdělávací balíček

Máte-li další dotazy, klikněte na následující odkazy:

Dodatečné informace

Nejčastější dotazy Kontaktujte nás

Blog
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Better Banking. Better Business.

iBanFirst Brusel (HQ)  

350 Av. Louise, 1050 Brusel  

hello@ibanfirst.com

Telefonní číslo na českou centrálu :

+420 228 882 200 

Telefonní číslo na mezinárodní centrálu:

+32 2808 0966 

HelloCzech@ibanfirst.com

cz.ibanfirst.com
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