Transakční limity a lhůty pro bezhotovostní platební styk
Transakční limity
1. Transakční limity se vztahují ke všem účtům v rámci jedné rámcové smlouvy. Týkají se platebních operací mimo
Vaše účty, které jste zadali Vy nebo disponent během jednoho kalendářního dne bez ohledu na datum splatnosti.
To platí i pro zadané inkaso a SIPO s ohledem na Vámi určený limit. Výjimkou je inkaso ke splácení úvěru a/nebo
hypotéky. Toto inkaso transakční limit nesnižuje. Vy i disponent máte každý svůj transakční limit. Platby můžete
provádět prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.
2. Základní transakční limit nastavujeme my v okamžiku podpisu rámcové smlouvy. Výše limitu odpovídá právě
platným obchodním podmínkám. Změnu nastavených limitů může provést majitel účtu, vždy ale jen do výše
maximálního volitelného limitu. Disponent má svoje vlastní transakční limity. Transakční limity popisuje následující
tabulka:
Místo zadání platby

Období

Transakční limit
Základní limit

Max. volitelný limit

Na pobočce s asistentem

kalendářní den

1 000 000 Kč

bez limitu

Internetové bankovnictví

kalendářní den

300 000 Kč

5 000 000 Kč

Mobilní bankovnictví

kalendářní den

100 000 Kč

1 000 000 Kč

Aplikace třetích stran

kalendářní den

100 000 Kč

1 000 000 Kč

3. Změnu nastavených transakčních limitů následujícím způsobem může provést jen majitel účtu. Změnu můžete
nastavit pouze do výše částek uvedených v tabulce transakčních limitů, a to podle těchto pravidel:
a. Prostřednictvím internetového bankovnictví můžete pouze snížit limit pro internetové bankovnictví včetně
internetového bankovnictví na pobočce s asistentem a snížit limit pro mobilní bankovnictví nebo pro aplikace
třetích stran.
b. Prostřednictvím telefonního bankovnictví můžete snížit limit pro internetové bankovnictví včetně internetového
bankovnictví na pobočce s asistentem, zvýšit limit pro internetové bankovnictví a zvýšit i snížit limit pro mobilní
bankovnictví nebo pro aplikace třetích stran.
c. Prostřednictvím pobočky můžete snížit i zvýšit limit pro internetové a mobilní bankovnictví i pro aplikace třetích
stran. Zároveň můžete zvýšit i snížit limit pro využívání internetového bankovnictví s asistentem na pobočce.
Disponent může měnit transakční limity v rámci účtů, ke kterým má dispoziční právo. Tyto limity však může jen
snižovat. Zvýšit disponentovy limity může pouze majitel účtu.
Lhůty pro bezhotovostní platební styk
Lhůty uvedené v tabulce platí s výjimkou, kdy provádíme údržbu systémů, nebo v případě technických problémů.
V takovýchto případech odepíšeme peníze do konce dne. Platební příkazy, které obdržíme po lhůtě uvedené v tabulce,
zpracujeme nejbližší následující pracovní den. Výjimkou je případ, kdy požadujete odloženou splatnost.
Stejné lhůty jako pro internetové bankovnictví platí také pro platby zadané v mobilním bankovnictví a prostřednictvím
aplikací třetích stran.
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Platby v rámci Air Bank

Příkaz nám předáte

Kdy odepíšeme peníze
z Vašeho účtu

Příjemce v Air
Bank obdrží
peníze

internetové
bankovnictví

kdykoliv v pracovní i nepracovní den

ihned

ihned

naše pobočka

do konce provozních hodin pobočky

ihned

ihned

Peníze
odepíšeme
z Vašeho účtu

Peníze dojdou
do banky
příjemce

kdykoliv během pracovního dne; když
po něm následuje víkend nebo svátek, tak
jen do 16.30

ihned

následující
pracovní den

o víkendech, svátcích nebo po 16.30
v den, který jim předchází

následující
pracovní den

následující
pracovní
den po dni
odepsání
z Vašeho účtu

v pracovní den kdykoliv v provozní době
pobočky; když po něm následuje víkend
nebo svátek, tak jen do 16.30

ihned

následující
pracovní den

během provozní doby pobočky
o víkendech, svátcích nebo po 16.30
v den, který jim předchází

následující
pracovní den

následující
pracovní
den po dni
odepsání
z Vašeho účtu

Peníze
odepíšeme
z Vašeho účtu

Peníze dojdou
do banky
příjemce
nejpozději
následující
pracovní den
následující
po odepsání
platby
z Vašeho účtu

Typ platebního
příkazu

Kde zadáte
platbu

Jednorázový
a trvalý platební
příkaz v českých
korunách
a cizích měnách
s konverzí i bez ní

Platby v českých korunách na území České republiky
Typ platebního
příkazu

Kde zadáte
platbu

Jednorázový
a trvalý platební
příkaz

internetové
bankovnictví

naše pobočka

Příkaz nám předáte

Připsání příchozích tuzemských plateb na Váš účet
Stejný pracovní den, kdy obdržíme peníze na náš účet
Platby do zahraničí nebo platby v cizí měně do jiné banky v České republice
Typ platebního
příkazu

Kde zadáte
platbu

Příkaz nám předáte

Platby v rámci
zemí EHP

internetové
bankovnictví

v pracovní den
do 15.00

ihned

naše pobočka

později než v 15.00 v pracovní den
a v nepracovní dny

následující
pracovní den

internetové
bankovnictví

v pracovní den
do 15.00

ihned

naše pobočka

později než v 15.00 v pracovní den
a v nepracovní dny

následující
pracovní den

Platby mimo
země EHP

nejpozději
čtrnáctý
pracovní den
následující
po odepsání
platby
z Vašeho účtu

U plateb v korunách po České republice, kdy dojde ke směně na jinou měnu (jinou než euro), jsme si dohodli, že
peníze dojdou do banky příjemce nejpozději druhý pracovní den následující po odepsání platby z Vašeho účtu. Platbu
připíšeme na Váš účet ihned poté, co peníze přijdou z korespondenční banky na náš účet.
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