Oznamujeme studentům, že mohou provádět úhrady
kolejného těmito způsoby:

•
•

INKASNÍ PLATBOU – po nástupu na kolej je nutno zřídit souhlas s inkasem s
dostatečným limitem.
PLATEBNÍ BRÁNOU GoPAY – možnost vybrat si z různých forem platby on-line
přímo v ubytovacím systému ISKaM4

Na přechodnou dobu bude SÚZ respektovat i platby níže uvedenými způsoby:

•
•
•
•

Převodním příkazem trvalým nebo jednorázovým z běžného účtu,
sporožira.
Složením hotovosti v bance (Komerční banka nebo jiné banky).
Bankovní převod může trvat až 5 dní (zahraniční platba až 10 dní) a rozhoduje datum
připsání částky na účet SÚZ. Student musí volit termín úhrady tak, aby se nedostal
do prodlení se splněním svého peněžního závazku.
Platební kartou na jednom ze tří výběrových míst – Strahov Centrální recepce,
Masarykova kolej, Kolej Podolí nebo v ubytovacích kancelářích na vybraných
kolejích.
Složením hotovosti na jednom ze tří výběrových míst - Strahov Centrální recepce,
Masarykova kolej, Kolej Podolí.

Pro úhrady převodním příkazem nebo složením hotovosti v bance musíte uvést tyto
údaje:
1. Číslo účtu: 27- 4082130287/0100 (Komerční banka, Praha 6)
2. Konstantní symbol: 0308
3. Variabilní symbol: naleznete v ubytovacím systému ISKAM4 v „Základních
údajích“
(Za použití VS si většina peněžních ústavů účtuje poplatek 50 Kč.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnosti k převodu peněz PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ:

Příjemce
Číslo účtu příjemce: (IBAN) CZ2001000000274082130287
Číslo účtu příjemce: 27-4082130287/0100
Název účtu příjemce: Správa účelových zařízení ČVUT Praha
Adresa Vaníčkova 7, 160 17 - Praha 6, Česká republika
Banka příjemce
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPPXXX
Jméno příjemce: Komerční banka, a.s.
Adresa: Komerční banka, a. s., Dejvická 189/5, 160 59 Praha 6, Česká republika

Variabilní symbol pište do „zprávy pro příjemce“. (platné pro zahraniční platby)
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V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ PLATBY NESE
PLÁTCE VEŠKERÉ DŮSLEDKY Z TOHO PLYNOUCÍ!

Nastavení inkasa - na webovém rozhraní:
https://web.suz.cvut.cz/Login

Zřízení svolení inkasa ve Vaší bance: Pro placení kolejného inkasem je nutné Vaše svolení k inkasu z
Vašeho (ale nemusíte být nutně majiteli účtu) bankovního účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se
sídlem v České republice.
Číslo bankovního účtu: 27-4082130287/0100. Většina bank dnes umožňuje zřízení svolení inkasa přes
internetové bankovnictví.
Variabilní symbol: Jako variabilní symbol použijte kód, který naleznete v ISKAM4 v „Základních údajích“.
Nastavení inkasního limitu: Inkasní limit doporučujeme nastavit ve výši dvouměsíčního kolejného.
Nastavení inkasa v intranetu SÚZ ČVUT: Aby mohlo být kolejné zinkasováno, zadejte prosím v účtu
studenta na kartě „Základní údaje“ svoje číslo účtu, ze kterého bude inkasováno, viz návod níže.
Termín inkasa: Inkaso ze strany SÚZ ČVUT bude probíhat vždy od 10. do 15. aktuálního měsíce.

S úctou,
Správa účelových zařízení, ČVUT v Praze
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