Bezhotovostní platby
za stravování v menze
V rámci stálého zkvalitňování služeb poskytovaných menzou SKM UP jsme na Vaše
přání zavedli novou službu – bezhotovostní platby za stravování! Úhradu stravovacích služeb
v menze SKM UP je nyní možné provádět bezhotovostně prostřednictvím inkasa z Vašeho
účtu (příp. z účtu rodičů :-). Peníze je po dohodě možné poukazovat také trvalým
platebním příkazem nebo převodem. Vždy je však nutné zadat jako variabilní symbol
rodné číslo strávníka (bez lomítka)!!!
Co pro to musím udělat?
• Je třeba mít zřízený korunový účet v libovolné bance na území ČR.
• Na tomto účtu povoleno inkaso z účtu SKM: 19-1096380267/0100. Pozor,
pro inkasní platby za kolejné je určen účet jiný!!!
• Zvolit si částku základního vkladu a minimální pohyb pro provedení inkasa (bude
vysvětleno níže).
• Zajít do menzy s potvrzeným povolením k inkasu a základním vkladem. Pro studenty,
kteří odjíždí na víkend domů a stravují se pondělí – pátek snídaně, obědy i večeře
doporučujeme 1700,- Kč. Pro strávníky, kteří chodí pouze v pracovní dny na obědy,
je adekvátní částka 700,- Kč. (Ceny jídel jsou zveřejněny na internetových stránkách
http://skm.upol.cz/.)
Jak to probíhá?
• Ze základního vkladu se strhávají peníze za jednotlivá jídla, která si strávník
v průběhu měsíce objednává.
• Jednou měsíčně vygeneruje stravovací systém sestavu pro inkasní platby. Pokud jste
vyčerpali z částky základního vkladu více, než činí částka minimálního pohybu, bude
zaslán do banky pokyn pro provedení inkasa.
• Minimální pohyb chrání Váš účet před nesmyslně malým inkasem (v případě nemoci
nebo praxe). Pokud jste měli za uplynulý měsíc např. jen dva obědy, je zbytečné platit
za bankovní převod. Ten se uskuteční najednou za více období, až dojde k přečerpání
částky minimálního pohybu.
• V případě, že vyčerpáte všechny prostředky na účtu v menze, budete si moci vložit
v pokladně menzy nebo na recepcích kolejí Šmeralova a Neředín další peníze
v hotovosti. Peníze si můžete na konci školního roku vybrat nebo Vám budou
převedeny do následujícího školního roku. Stravovat se můžete také o prázdninách!
Potvrzení k povolení inkasa pro menzu SKM UP
Jméno a rodné číslo strávníka : ______________________________________
Číslo účtu/kód banky: _______________________________________
Povoleno inkaso ve prospěch příjemce platby:
Počáteční datum
Číslo účtu příjemce platby
Účinnosti povolení inkasa
19-1096380267

Kód banky
0100

Dorovnávat na: _________________________ Minimální pohyb: ___________________________
(Doporučené hodnoty: dorovnávat na 1700,- Kč, minimální pohyb 100,-Kč.)

Strávník souhlasí s tím, aby jako variabilní symbol při platebním styku bylo používáno jeho rodné
číslo.
______________________________
Datum

________________________________
Podpis strávníka

