
Ceník služeb Roklen360      účinný od 1. 3. 2017 

 

 
Měnové konverze a platební služby 
 
A. Měnové konverze 

Služba Poplatek 

Měnová konverze (směna měn) zdarma 

Zrušení měnové konverze     950 Kč + náklady třetích stran 1) 

1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze zrealizována a kurzem platným v době zrušení transakce. 

 
B. Vedení účtu a úročení  

Služba Poplatek / výše úroku 

Vedení majetkového a multiměnového účtu Roklen zdarma 

Kreditní úročení peněžních prostředků 0,20 % p.a. 2) 

Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků 0,025 % denně 

Poplatek za připsání úroků 
 

0,10 % měsíčně z průměrného 
zůstatku peněžních prostředků 3) 

2) Úroky jsou připisovány čtvrtletně. Pokud je výše skutečně připsaných úroků finančními institucemi vyšší než 

0,20% p.a., je připsána tato vyšší částka. 

3) Poplatek bude účtován maximálně do výše skutečně připsaných úroků. 

 
C. Platební služby 

Příchozí platby Poplatek 

V CZK 
V zahraniční měně 
    - z banky v ČR ze seznamu bank Roklenu 7)  
    - ze zahraničí 8), jiné banky v ČR 

zdarma 
 

zdarma 
150 Kč 4) 

Prodlení s úhradou částky k měnové konverzi nebo kolaterálu 5) 
    - do 1 pracovního dne 
    - více než 1 pracovní den 

 
950 Kč 

1 950 Kč + úrokové náklady 

4) Příchozí platby zaslané na účty Roklenu do ING Bank ZDARMA; poplatky budou účtovány čtvrtletně (pro přepočet se 

použije kurz ČNB střed k poslednímu dni daného čtvrtletí). 

5) Lhůta pro připsání částky k měnové konverzi na účet Roklenu zpravidla do 14:00 hod následujícího pracovního dne  

 

Odchozí platby 6) Standartní platba Prioritní platba 

V CZK 
V zahraniční měně  
    - do banky v ČR ze seznamu bank Roklenu 7)  
    - do zahraničí 8), jiné banky v ČR 

zdarma 
 

zdarma 
30 Kč 9) 

 
 

 
190 Kč 9) 

Změna platební instrukce z SHA na OUR  50 Kč + popl. korespondenčních bank 

Změna nebo zrušení platební instrukce 350 Kč + náklady třetích stran 

6) UPOZORNĚNÍ: při mezinárodním platebním styku (platí i pro platby v cizích měnách v rámci ČR) může být účtován 

poplatek tzv. korespondenčních bank, který Roklen nemůže ovlivnit a není jeho příjmem. 

7) Banky Roklenu: Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, MONETA Money Bank, ING Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, 

UniCredit bank. 

8) Mimo zakázaných zemí: Afganistán, Libérie, Bělorusko, Severní Korea, Barma, Súdán, Kuba, Sýrie, Kongo, Jižní Súdán, 

Írán, Zimbabwe, Irák, Jemen, Pobřeží Slonoviny. 

9) Ke směně nad 10 000 EUR jedna odchozí platba zdarma 

 

D. Kolaterál pro transakce s dobou vypořádání delší než 2 pracovní dny 

Transakce s dobou vypořádání Výše kolaterálu 

Doba vypořádání 1 - 12 měsíců od  5% 10) 
10) Výše kolaterálu bude stanovena podle typu a doby vypořádání transakce, nebo měny. 


