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Sazebník společnosti PAYMONT UAB platný od 15.7.2022 (pro klienty využívající služby společnosti 
RONDA INVEST a.s.) // Tariff of PAYMONT UAB valid from 15.7.2022 (for clients using the services of 
RONDA INVEST a.s.) 

 

a) v případě poplatků zúčtovávaných v Kč (Poplatkové schéma CZK): // in the case of fees charged in CZK (CZK 
Fee Scheme): 

Základní poplatky spojené s platebním účtem // Basic fees associated with a payment account 

založení platebního účtu // account opening  Zdarma // free of charge 
vedení platebního účtu // account maintenance Zdarma // free of charge 
založení internetového bankovnictví // Internet Banking set up Zdarma // free of charge
internetové bankovnictví // Internet Banking Zdarma // free of charge 
zaslání elektronického výpisu z platebního účtu //  monthly statement – electronic Zdarma // free of charge 
vyhotovení a odeslání papírového výpisu // paper monthly statement – by post 30 Kč // 30 CZK 
zrušení platebního účtu // account closure Zdarma // free of charge 

  

Bezhotovostní platební styk v rámci ČR v CZK // Non-cash payment transactions within the 
Czech Republic in CZK 

 

Přijatá platba // Incoming payment  
 

z účtu vedeného u PAYMONT // from an account held with PAYMONT Zdarma // free of charge 
z účtu vedeného v jiné bance v ČR // from an account held with another bank in the Czech 
Republic 

Zdarma // free of charge 

Odeslaná platba // Outgoing payment 
 

na účet u Paymont // to an account held with Paymont Zdarma // free of charge 
na účet vedený v jiné bance v ČR // to an account held in another bank in the Czech Republic 2 Kč / 2 CZK 

   

Bezhotovostní platební styk v CZK mimo ČR a v EUR // Non-cash payment transactions 
outside the Czech Republic in CZK and in EUR 

 

Přijaté platby ze zahraničí // Incoming payments from abroad 
 

přijatá SEPA platba v EUR // incoming SEPA payment in EUR Zdarma // free of charge 
přijatá platba (SHA) // incoming payment (SHA) Zdarma // free of charge 
přijatá platba (BEN) // incoming payment (BEN) Zdarma // free of charge 
přijatá platba (OUR) // incoming payment (OUR) Zdarma // free of charge 
Odeslané platby do zahraničí // Outgoing payments abroad 

 

odeslaná SEPA platba v EUR // outgoing SEPA payment in EUR 2 Kč // 2 CZK 
odeslaná platba nesplňující podmínky po SEPA platbu (SHA) // outgoing payment not meeting 
conditions for SEPA (SHA) 

190 Kč // 190 CZK 

odeslaná platba (BEN) // outgoing payment (BEN) Zdarma // free of charge 
příplatek za odeslanou platbu s poplatkem OUR // additional fee for outgoing payment with 
OUR fee 

500 Kč // 500 CZK 

  

SEPA platba v EUR – znamená platební příkaz v měně EUR, směrovaný do státu EHP s metodou zpoplatnění SHA a rychlostí platby NORMAL, s číslem účtu ve formátu IBAN 
a BIC převádějící instituce příjemce. 
SHA - příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. 
BEN - příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. 
OUR - příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně poplatky, dalších zprostředkujících bank. Výlohy ostatních bank závisí na 
poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce. U plateb v měně USD může být typ poplatku OUR změněn korespondenční zahraniční bankou na typ poplatku SHA 
nebo BEN, proto může příjemce platby obdržet nižší částku. 
 

SEPA payment in EUR - means a payment order in EUR currency, routed to an EEA country with SHA charging method and NORMAL payment speed, with the account 
number in IBAN format and BIC of the beneficiary institution. 
SHA - the payer pays the fees of his bank, the beneficiary pays the fees of his bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. 
BEN - the beneficiary pays all fees, i.e. the fees of his bank, the fees of the payer's bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. 
OUR - the payer pays all fees, i.e. the fees of his bank, the fees of the beneficiary's bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. The fees of the other 
banks depend on the fees of the intermediary banks and the beneficiary bank. For payments in USD currency, the OUR fee type may be changed by the corresponding 
foreign bank to SHA or BEN fee type, therefore the beneficiary may receive a lower amount. 
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Další poplatky // Additional fees 

opakované vydání PIN do IB // re-issuance of PIN to Internet Banking 200 Kč // 200 CZK 
změna/zrušení platebního příkazu v den splatnosti // change/cancellation of a payment order 
on the due date 

500 Kč + skutečné náklady // 500 CZK + actual 
costs 

potvrzení o odchozí platbě na žádost klienta // confirmation of an outgoing payment at the 
client's request 

100 Kč // 100 CZK 

žádost o šetření zadaného platebního příkazu // request for investigation of a payment order 500 Kč + skutečné náklady // 500 CZK + actual 
costs 

investigace vzniklá z požadavku cizí banky // investigation arising from a request from a 
foreign bank 

500 Kč + skutečné náklady // 500 CZK + actual 
costs 

SWIFT zpráva vyžádaná od korespondenční banky // SWIFT message requested from a 
correspondent bank 

100 Kč // 100 CZK 

 

b) v případě poplatků zúčtovávaných v EUR (Poplatkové schéma EUR): // for fees charged in EUR (EUR Fee 
Scheme): 

Základní poplatky spojené s platebním účtem // Basic fees associated with a payment account 

založení platebního účtu // account opening fee Zdarma // free of charge 
vedení platebního účtu // account maintenance fee Zdarma // free of charge 
založení kanálů přímého bankovnictví // Internet Banking set up Zdarma // free of charge 
přímé bankovnictví // Internet banking Zdarma // free of charge 
vyhotovení a odeslání elektronického výpisu z platebního účtu // monthly statement - electron Zdarma // free of charge 
vyhotovení a odeslání papírového výpisu // paper monthly statement – by post 1,2 EUR // 1,2 EUR 
zrušení platebního účtu // account closure Zdarma // free of charge  

  

Bezhotovostní platební styk tuzemský v Kč // Non-cash payment transactions within the 
Czech Republic in CZK 

 

Přijatá platba // Incoming payment 
 

z účtu vedeného u PAYMONT // from an account held with PAYMONT  Zdarma // free of charge 
z účtu vedeného v jiné bance v ČR // from an account held with another bank in the Czech 
Republic 

Zdarma // free of charge 

Odeslaná platba // Outgoing payment 
 

na účet u Paymont // to an account held with Paymont Zdarma // free of charge 
na účet vedený v jiné bance v ČR // to an account held in another bank in the Czech Republic 0,1 EUR // 0,1 EUR 

   

Bezhotovostní platební styk v CZK mimo ČR a v EUR // Non-cash payment transactions outside 
the Czech Republic in CZK and in EUR

Přijaté platby ze zahraničí // Incoming payments from abroad 
přijatá SEPA platba v EUR // incoming SEPA payment in EUR Zdarma // free of charge 
přijatá platba (SHA) // incoming payment (SHA) Zdarma // free of charge 
přijatá platba (BEN) // incoming payment (BEN) Zdarma // free of charge 
přijatá platba (OUR) // incoming payment (OUR) Zdarma // free of charge 
Odeslané platby do zahraničí // Outgoing payments abroad 
odeslaná SEPA platba v EUR // outgoing SEPA payment in EUR   0,1 EUR // 0,1 EUR 
odeslaná platba nesplňující podmínky po SEPA platbu (SHA) // outgoing payment not meeting 
conditions for SEPA (SHA) 

8 EUR // 8 EUR 

odeslaná platba (BEN) // outgoing payment (BEN) Zdarma // free of charge 
příplatek za odeslanou platbu s poplatkem OUR // additional fee for outgoing payment with 
OUR fee 

20 EUR // 20 EUR 

SEPA platba v EUR – znamená platební příkaz v měně EUR, směrovaný do státu EHP s metodou zpoplatnění SHA a rychlostí platby NORMAL, s číslem účtu ve formátu IBAN 
a BIC převádějící instituce příjemce. 
SHA - příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. 
BEN - příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. 
OUR - příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně poplatky, dalších zprostředkujících bank. Výlohy ostatních bank závisí na 
poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce. U plateb v měně USD může být typ poplatku OUR změněn korespondenční zahraniční bankou na typ poplatku SHA 
nebo BEN, proto může příjemce platby obdržet nižší částku. 
 

SEPA payment in EUR - means a payment order in EUR currency, routed to an EEA country with SHA charging method and NORMAL payment speed, with the account 
number in IBAN format and BIC of the beneficiary institution. 
SHA - the payer pays the fees of his bank, the beneficiary pays the fees of his bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. 
BEN - the beneficiary pays all fees, i.e. the fees of his bank, the fees of the payer's bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. 
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OUR - the payer pays all fees, i.e. the fees of his bank, the fees of the beneficiary's bank and, where applicable, the fees of other intermediary banks. The fees of the other 
banks depend on the fees of the intermediary banks and the beneficiary bank. For payments in USD currency, the OUR fee type may be changed by the corresponding 
foreign bank to SHA or BEN fee type, therefore the beneficiary may receive a lower amount. 

  

Další poplatky // Additional fees 

opakované vydání PIN do IB // re-issuance of PIN to Internet Banking 8 EUR // 8 EUR 
změna/zrušení platebního příkazu v den splatnosti // change/cancellation of a 
payment order on the due date 

20 EUR + skutečné náklady // 20 EUR + actual costs 

potvrzení o odchozí platbě na žádost klienta // confirmation of an outgoing payment 
at the client's request 

4 EUR // 4 EUR 

žádost o šetření zadaného platebního příkazu// request for investigation of a payment 
order 

20 EUR + skutečné náklady // 20 EUR + actual costs 

investigace vzniklá z požadavku cizí banky // investigation arising from a request from 
a foreign bank

20 EUR + skutečné náklady // 20 EUR + actual costs 

SWIFT zpráva vyžádaná od korespondenční banky // SWIFT message requested from 
a correspondent bank 

4 EUR // 4 EUR 

 

 

 


