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PLATBY V ČÍNSKÝCH JÜANECH (CNY)
BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK V CNY
■

platby je možné zadávat prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB a papírového příkazu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PLATBY DO ZAHRANIČÍ V CNY
■

měna CNY není měnou s plnou směnitelností, a tudíž platby v CNY podléhají kontrole čínských úřadů a mohou být předmětem
jejich regulatorních opatření dle čínského práva

■

platby do zahraničí v měně CNY lze realizovat pouze ve prospěch účtů právnických osob se sídlem v Čínské lidové republice
a s oprávněním přijímat a/nebo vysílat platby v čínské měně, a to výhradně za poskytované zboží a služby a/nebo v souvislosti
s transakcemi, které jsou povolené regulačními orgány Čínské lidové republiky

■

pokud potřebujete zaslat platbu fyzické osobě, je nezbytné ověřit si, zda má daná osoba u své čínské banky povolení přijímat
platby v CNY ze zahraničí; v případě, že nemá, doporučujeme zaslat platbu v jiné měně

■

z účtu v CNY je nutné nakoupené finanční prostředky v CNY vyčerpat nejpozději 3 měsíce po nákupu finančních prostředků v CNY

■

v příkazu k platbě do zahraničí v CNY musí být v poli „Zpráva pro příjemce/Doplňující informace“ uveden důvod platby a kód
transakce. Kód transakce uveďte ve tvaru: /ACC/XXXXXX/ nebo /ACC/XXX/ kdy červená X budou nahrazena příslušným kódem
transakce
Účel platby
Cross Border Goods trade
Goods Trade
Cross Border Service Trade
Service Trade
Cross Border Capital Transfer (Including Bond)
Cross Border Capital Transfer (Including Capital Transfer Other Than Bond)
Capital Transfer
Charity Donation
Other Current Account Transactions
Cross Border Fund Transfer
Individual Payment
Fund Transfer
Other Transfer

CODE
/CGODDR/
/GOD/
/CSTRDR/
/STR/
—
/CCTFDR/
/CTF/
/CCDNDR/
/COCADR/
—
/RMT/
/FTF/
/OTF/

BĚŽNÝ ÚČET V CNY
VÝHODY
■

eliminace kurzového rizika – pokud je kontrakt uzavřen v CNY, za konverzi ušetří obě zúčastněné strany

OTEVŘENÍ ÚČTU
■

pro otevření je třeba mít u KB běžný účet v CZK

■

účet je možné obsluhovat prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB stejně jako účty v jiné cizí měně

1. Jak vyplnit platební příkaz v Profibance

1. řádek: X nahraďte
kódem ze seznamu ZDE
2. řádek: vyplňte důvod
platby v anglickém
jazyce

➧

Do dalších řádků
můžete doplnit další
detaily platby

2. Jak vyplnit platební příkaz v MojeBanka Business

1. řádek: X nahraďte
kódem ze seznamu ZDE
2. řádek: vyplňte důvod
platby v anglickém
jazyce
Do dalších řádků
můžete doplnit další
detaily platby

➧

3. Jak vyplnit platební příkaz v MojeBanka

1. řádek: X nahraďte
kódem ze seznamu ZDE
2. řádek: vyplňte důvod
platby v anglickém
jazyce
Do dalších řádků
můžete doplnit další
detaily platby

➧

