Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

Příloha č. 1: Ubytovné 2019/2020

tel.:
e-mail:
web:

573 501 147
sovadina@agkm.cz
www.agkm.cz

(Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovné je hrazeno prostřednictvím inkasa. Nepoukazujte proto peníze žádným jiným způsobem
(příkazem, trvalým příkazem, poštou)! Výjimky (např. zahraniční studenti) je možno domluvit osobně
na pokladně Arcibiskupského gymnázia.
Výše platby na školní rok 2019/2020 je 1.100,- Kč měsíčně.
Jak inkaso funguje: Jedenkrát měsíčně (nejdříve dvacátý den v měsíci) odešle AG do Vaší banky příkaz
k provedení inkasa, neboli ke stažení částky za ubytování za příslušný měsíc ubytování (např.v listopadu
za listopad). Pokud máte na svém účtu zadáno svolení k inkasu a dostačující zůstatek, banka částku
z Vašeho účtu strhne a pošle ji na účet AG. Po provedení inkasa se částka přiřadí do databáze k příslušnému
ubytovanému žáku/studentovi. Na požádání Vám výpis těchto plateb zašleme.
První platba za pobyt proběhne v říjnu. V říjnu budeme stahovat dvojitou platbu (za předchozí měsíc září
a za říjen). Z toho důvodu žádáme o inkasní limit 2.200,- Kč. V dalších měsících již budeme stahovat
1.100,-Kč. za daný měsíc.

Co je třeba udělat:
1. Ve své bance zadejte svolení k inkasní platbě ze svého účtu na účet AG číslo 4279277389/0800
2. Natavte inkasní limit 2.200,- Kč
pozn.: u sourozenců ubytovaných na DM nastavit dvojnásobný inkasní limit 4.400,-Kč

3. Do poznámky k platbě uveďte jméno ubytovaného žáka/studenta.
4. Variabilní symbol není potřeba v bance nastavovat (pokud máte již inkaso zřízené v předchozím
školním roce a nastaven již variabilní symbol, zanechte vše v nezměněné podobě).
5. Odevzdejte návratku o svolení k inkasní platbě (viz konec tohoto dopisu) v průběhu září svému
kmenovému vychovateli. Tím budete zaevidováni do programu na placení ubytovného. Bez tohoto
zaevidování hrozí ukončení ubytování!
V případě, že Vám z různých důvodů inkaso neproběhne (nedostatečný zůstatek na bankovním účtu, špatně
nastavené svolení k inkasu apod.), bude s Vámi tuto záležitost řešit pokladní AG,
Mgr. Václav Večeře, telefon: 573 501 128, e-mail: vecere@agkm.cz
Adresa banky AG: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kroměříž, Velké náměstí 43, Kroměříž, 767 18
……………………………………………………………………………………………………….……

SVOLENÍ K INKASNÍ PLATBĚ - Oznámení o zřízení inkasa pro platbu
ubytovaného na účet Arcibiskupského gymnázia – č.účtu 4279277389/0800
Jméno
žáka/studenta: ……………………………………………………………………..
Číslo účtu / kód banky ubytovaného žáka/studenta:…………………………….………………….……...
Nastavený inkasní limit: ………………………………………………………………….…….…………..
(pozn.: u sourozenců ubytovaných na DM nastavit dvojnásobný inkasní limit 4.400,-Kč)
V………………………..……………

Podpis……….…………………………………
Během září odevzdejte svému kmenovému vychovateli.

