Vážená klientko,
Vážený kliente,
dovolte nám, abychom Vás informovali o lhůtách připisování vkladů na účet stavebního spoření s Modrou pyramidou
stavební spořitelnou, a.s., tak, aby Vám vznikl nárok na připsání státní podpory za rok 2020.
Uváděné lhůty a možné způsoby platby platí jak pro stávající smlouvy, tak pro nově uzavřené smlouvy
o stavebním spoření, přičemž „Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření“ lze sepsat do 27. 12. 2020 a
fyzicky doručit do 31. 12. 2020 s využitím možnosti převodu super expresního vkladu v Komerční bance, a.s.,
dle níže uvedeného harmonogramu.
Pro orientaci, jak uskutečnit připsání vkladu na stavební spoření se zaúčtováním v roce 2020, uvádíme následující
přehled:


převod vkladu v Komerční bance, a.s.

Níže uvádíme pouze stručný přehled nejzazších lhůt pro předání příkazů ještě v roce 2020.
Datum předložení příkazu
do KB

Druh platby v tuzemském platebním Odepsáno Připsáno
styku
z účtu
příjemci
plátce
29. prosince 2020 - samoobslužný box
standardní úhrady do jiné banky se
2020
2020
31. prosince 2020 - do 11:00 hod. přepážka splatností 31. 12. 2020
31. prosince 2020 - do 12.30 hod. - přepážka super expresní úhrady do jiné banky
předané v den splatnosti,
2020
2020
splatnost 31. 12. 2020*)
31. prosince 2020 do 13:00 hod. - přímé
úhrady do jiné banky se splatností
2020
2020
bankovnictví
31. 12. 2020
31. prosince 2020 do 14.30 hod. - přímé
úhrady do jiné banky on-line označené
bankovnictví
„expres“ ve službách přímého
2020
2020
bankovnictví, splatnost 31. 12. 2020*)
30. prosince 2020 – přepážka
standardní vklady hotovosti na
2020
stavební spoření MP na pokladně KB
31. prosince 2020 do 12.30 hod. - přepážka
super expresní vklady hotovosti na
stavební spoření MP na pokladně KB 2020
není zpoplatněno

*) zpoplatněno dle platného Sazebníku KB

Standardní platební příkazy k úhradě, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2020, předejte k zúčtování
na přepážce nejpozději ve čtvrtek 31. prosince 2020 do 11:00 hod. se splatností nejpozději 31. prosince 2020,
prostřednictvím samoobslužného boxu nejpozději v úterý 29. prosince 2020 se splatností nejpozději 31. prosince
2020.
Standardní hotovostní vklady v Kč, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2020, proveďte na přepážce
nejpozději ve středu 30. prosince 2020.
Příkazy k super expresním platbám v Kč předávané v den splatnosti, které mají být v MP zúčtovány ještě
v roce 2020*), předejte na přepážce nejpozději ve čtvrtek 31. prosince 2020 do 12.30 hod. se splatností
31. prosince 2020.
Příkazy k úhradě on-line ve službách přímého bankovnictví v Kč do jiných bank v tuzemsku zašlete jako
standardní nejpozději ve čtvrtek 31. 12. 2020 do 13:00 hodin se splatností 31. 12. 2020. Příkazy k úhradě
označené „expres“ zašlete nejpozději ve čtvrtek 31. prosince 2020 do 14.30 hod. se splatností 31. prosince 2020.


vklad hotovosti na stavební spoření MP na pokladně KB

Komerční banka též v letošním roce umožňuje na pokladních přepážkách svých poboček provádět i super expresní
vklady, které budou na účtech stavebního spoření MP zúčtovány týž pracovní den.
Vklady hotovosti na účty stavebního spoření u MP (kód banky 7990), které mají být připsány na účet stavebního
spoření ještě do konce roku 2020, je třeba provést nejpozději ve čtvrtek 31. prosince 2020 do 12:30 na přepážce
pobočky KB jako super expresní vklad, tento vklad není zpoplatněn. Na účet stavebního spoření v MP budou
tyto vklady připsány ještě dne 31. prosince 2020.
S přátelským pozdravem
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

