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NOTIFICATION REGARDING PROCESSING OF PAYMENTS EFFECTIVE FROM 15.7.2022  
// OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU PLATNÉ OD 15.7.2022  

 

 
Outgoing SEPA payment orders 

// Odchozí SEPA platby  
 

Entering payment 
// Zadání platby 

Sending payment 
// Odeslání platby 

If payment is made on a Business Day 
before 3 p.m. CET, i.e. 4 p.m. Lithuanian 

time, and is due on that day 

// Při zadání platby v Pracovní den do 15 
hod. středoevropského času, tj. do 16 hod. 

litevského času se splatností v daný den  

 
Sending payment from PAYMONT on the 

same Business Day  

// Odeslání platby z PAYMONT ve stejný 
Pracovní den  

 

If payment is made on a Business Day after 
3 p.m. CET, i.e. after 4 p.m. Lithuanian time 

or on a non-business day 

// Při zadání platby v Pracovní den po 15 
hod. středoevropského času, tj. po 16 hod. 

litevského času nebo v neobchodní den  

Sending payment from PAYMONT no earlier 
than the next Business Day (depending on 

the due date of the order) 

// Odeslání platby z PAYMONT nejdříve 
následující Pracovní den (dle splatnosti 

příkazu)  

 
Other outgoing payments (non-SEPA payments and payments in currencies other than EUR) 

// Ostatní odchozí platby (non-SEPA platby a platby v jiných měnách než EUR)  
 

Entering payment 
// Zadání platby 

Sending payment 
// Odeslání platby 

If payment is on a Business Day before 1:30 
p.m. CET, i.e. 2:30 p.m. Lithuanian time, 

and is due on that day

// Při zadání platby v Pracovní den do 13:30 
hod. středoevropského času, tj. do 14:30 
hod. litevského času se splatností v daný 

den  

Sending payment from PAYMONT on the 
same Business Day 

// Odeslání platby z PAYMONT ve stejný
Pracovní den  

 

If payment is made on a Business Day after 
1:30 p.m. CET, i.e. after 2:30 p.m.

Lithuanian time or on a non-business day 

// Při zadání platby v Pracovní den po 13:30 
hod. středoevropského času, tj. po 14:30 
hod. litevského času nebo v neobchodní 

den  

 

Sending payment from PAYMONT no earlier 
than the next Business Day (depending on 

the due date of the order) 

// Odeslání platby z PAYMONT nejdříve
následující Pracovní den (dle splatnosti 

příkazu)  

 

 


