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Vklad hotovosti prostřednictvím Vkladových bankomatů KB
Chcete si usnadnit práci s hotovostí? Využijte Vkladový bankomat KB, který Vám
umožní vedle standardních výběrů i vklady hotovosti v Kč.
Vklad hotovosti je snadný – stačí sledovat pokyny na obrazovce bankomatu a jednotlivé kroky Vás provedou celým procesem. Hotovost
je připsána na účet vedený k debetní kartě KB, kterou je vklad prováděn. Vkladový bankomat akceptuje pouze CZK bankovky, není možné
vkládat mince či bankovky jiných měn. Vkládat však lze i na cizoměnové účty (CAD, CHF, GBP, USD, EUR). Najednou lze vložit až
200 bankovek v maximální částce 300 000 Kč na jeden vklad. Připsání na účet proběhne okamžitě po dokončení operace.*

Postup při vkládání hotovosti – příklad
1.

2.

VKLADY PROVEDEnÉ v nočních hodinách
(po 20:00 HOD.) mohou být připsány
se zpožděním

Výběr
hotovosti

Oblíbený výběr
1000 Kč bez stvrzenky

VKLADY PROVEDENÉ O Víkendech, svátcích
a při nedostupnosti systému jsou připsány
v následující pracovní den

zůstatek
na účtu

Vklad
hotovosti

mobilní
služby
Nastavení
oblíbeného výběru

Přejete si pokračovat?

Až se otevře vkladový otvor, vložte urovnaný
balíček bankovek delší stranou napřed.
Lze vložit až 200 KS bankovek
do výše 300 000 Kč.
prosím zkontrolujte, zda balíček
neobsahuje cizí předměty
(sponky, pásky, mince APOD.).
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P
 o vložení karty a zadání PIN zvolte nabídku
„Vklad hotovosti“.

3.

VKLADY JSOU PřIPisovány do několika
minut po ukončení operace

10

 Přečtěte si pozorně informace o účtování.

4.
SOUHRN HOTOVOSTI k připsání
100 x
200 x
500 x
1000 x
2000 x
5000 x
Celkem k

V
 ložte bankovky srovnané v balíčku do vkladového
prostoru širší stranou napřed.

Upozornění
Bankomat provádí kontrolu platnosti a pravosti
bankovek. Poškozené bankovky budou
zadrženy k následné kontrole, ale budou Vám
připsány. Bankovky podezřelé z padělání
budou zadrženy bez náhrady a předány ČNB
k posouzení jejich pravosti – tyto bankovky
nebudou připsány až do rozhodnutí ČNB
ve prospěch Vašeho účtu. O zadržených
nepřipsaných bankovkách budete informováni
prostřednictvím potvrzení o zadržení zaslaného
na Vaši adresu.

* Vklady provedené v nočních hodinách (po 20:00 hod.) mohou být připsány
se zpožděním. Vklady provedené o víkendech, svátcích či při nedostupnosti
systému jsou připsány následující pracovní den.
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V průběhu transakce bude probíhat kontrola pravosti a platnosti bankovek dle zákona. V případě
zadržení bankovek podezřelých z padělání nebo nestandardně poškozených budete informováni
prostřednictvím potvrzení o zadržení zaslaného na vaši adresu.

ZRUŠIT VKLAD
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připsání:

zrušit vklad

Přidat bankovky

V
 případě, že je informace o vložené hotovosti
v pořádku, stiskněte Potvrdit. Pokud chcete ve
vkladu pokračovat, stiskněte Přidat bankovky, pro
zrušení vkladu zvolte volbu Zrušit vklad.
 Po vložení maximálního počtu bankovek zmizí
možnost volby Přidat bankovky. V případě vkladu
většího než maximálního množství bankovek budou
nadbytečné bankovky vráceny.
 V situacích zrušení vkladu bude vrácena celá
vložená hotovost.
 Neodebraná hotovost bude vtažena zpět do
bankomatu.
 Po dokončení vkladu obdržíte potvrzení
o provedeném vkladu.

