OVÁNÍ
T
Y
B
U
ZA
PLATBY
ODLÍ
H
O
P
Z
JI
V KOLE KOJE...
PO
SVÉHO

Bezhotovostní inkasní platba
za ubytování včetně služeb
spojených s ubytováním je:
rychlá
Od září 2011 lze
bezpečná
platit za ubytování
pohodlná
pouze bezhotovostním
převodem nebo
hospodárná
inkasem!
Bližší informace o možnostech bezhotovostních plateb najdete
na druhé straně letáku nebo na www.kam.cuni.cz a platba@kam.cuni.cz.
Platby za ubytování v kolejích upravují Všeobecné ubytovací podmínky.

Inkasní platbou
Platbu inkasem je možno zřídit v jakémkoliv bankovním ústavu v České republice. Inkasní
platby ze zahraničních účtů nerealizujeme.
Při zřizování inkasní platby musí mít ubytovaný zajištěno krytí inkasované částky, tj.
dostatečný finanční zůstatek na účtu (inkasovaná částka = předepsaná výše úhrady za
ubytování na následující měsíc a za služby s ubytováním spojené) tak, aby mohla být inkasní
platba ke 20. dni kalendářního měsíce provedena. Pokud připadá termín 20. dne v měsíci na
den pracovního klidu nebo státního svátku, termín provedení inkasa se automaticky posune
na následující první pracovní den. V případě zřízení inkasa ve prospěch Kolejí a menz klient
banky uvede pouze číslo účtu Kolejí a menz UK, bez jakýchkoliv variabilních a specifických
symbolů!
Studenti UK, kteří se rozhodnou pro inkasní platby musí, po zřízení inkasního příkazu v bance,
zadat číslo svého bankovního účtu prostřednictvím webové aplikace: „Aplikace pro přístup
studentů k informacím o jejich ubytování na kolejích UK“, která je dostupná na internetové
adrese https://www.is.cuni.cz/koleje/platby/
Studenti jiných vysokých škol (mimo UK) mohou využít inkasní platby pouze v případě, že
zašlou číslo bankovního účtu, kde mají zřízený inkasní příkaz ve prospěch účtu Kolejí a menz
na email: platba@kam.cuni.cz . Žádost musí obsahovat jméno a příjmení studenta, celé
rodné číslo a číslo bankovního účtu.

Příkazem k úhradě
Při placení kolejného příkazem k úhradě nebo na pobočce KB pokladní složenkou KB je nutno
uvést variabilní symbol a specifický symbol. Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vždy
použít jako variabilní symbol - číslo osoby (ID) uvedené na průkazu studenta UK (pod
fotografií) nebo ve smlouvě o ubytování 2011/2012, v případě studentů jiných vysokých škol
celé rodné číslo (bez lomítka = všech 10 znaků) a jako specifický symbol - poslední čtyři
číslice svého rodného čísla. Jakákoliv odchylka ve variabilním symbolu způsobí nespárování
platby v automatickém systému a nepřipsání platby v termínu na podúčet bydlícího studenta.
Nepřipsání platby způsobí, že student se stane dlužníkem a bude penalizován podle
Všeobecných ubytovacích podmínek.

V internetovém rozhraní na adrese https://www.is.cuni.cz/koleje/platby/ je
možno provádět změny v nastavení způsobu platby, nahlížet do finanční historie,
atd. Změny v nastavení způsobu platby na následující období jsou možné každý
měsíc do 10. kalendářního dne měsíce tak, aby změna byla k 20. dni v témže
měsíci aktuální.

