Oznámení Komerční banky, a.s. o úrokových sazbách v českých korunách
s účinností od 14.2.2018
Běžné účty pro občany
MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet GOLD, MůjÚčet Junior, G2.2, KB Start konto, G2, Extra konto, Perfekt konto, IDEAL
konto, Modré konto, Modré konto Plus, Duo konto, Expreskonto KB, A-konto KB, B-konto, Běžný účet v Kč, Základní
platební účet
- 1. pásmo pro část zůstatku
do 30 tis. Kč včetně
0,50
- 1. pásmo - 2. pásmo pro část zůstatku
pro část zůstatku
do 3 mil. Kč včetně
nad 3 mil. Kč
0,00
0,00

Dětské konto

Běžný účet v rámci TOP nabídky,
Premium konto

1)

- 2. pásmo pro část zůstatku
nad 30 tis. Kč
0,00
- 3. pásmo - 4. pásmo pro část zůstatku
pro část zůstatku
nad 100 mil. Kč
nad 250 mil. Kč
0,00
0,00
0,00
12,00
16,00
19,99
19,99
25,00

povolený nezajištěný debet Premium pro G2.2 1)
povolený nezajištěný debet pro G2.2, G2
povolený nezajištěný debet Premium
povolený nezajištěný debet Start
povolený nezajištěný debet
nepovolený debet

Debetní zůstatky výše uvedených běžných
účtů úročí Banka následujícími úrokovými
sazbami

0,00

Platí pro smlouvy uzavřené od 1.8.2016 s povoleným debetem až 5000 Kč.

Běžné účty pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele
Běžný účet a běžný kontokorentní účet, Profi účet, Profi účet GOLD, Komplet, Efekt, Komfort, Excelent, Vázaný
běžný účet
Běžný účet a běžný (kontokorentní) účet pro obce a města / Běžný
účet Fond rozvoje bydlení / Běžný účet pro církevní organizace
Účet úschov pro advokáty, notáře a exekutory

Debetní zůstatky výše uvedených běžných
účtů úročí Banka následujícími úrokovými
sazbami

- 1. pásmo pro část zůstatku
do 5 mil. Kč včetně
0,01

0,00

- 2. pásmo - 3. pásmo pro část zůstatku
pro část zůstatku
do 100 mil. Kč včetně
nad 100 mil. Kč
0,00
0,00
0,05

povolený debet
povolený debet - Premium
povolený nezajištěný debet - pro obce a města
povolený nezajištěný debet - Premium - pro obce a města
povolený nezajištěný debet - Premium - pro veřejné a státní VŠ

17,99
15,99
11,99
11,99
11,99

povolený debet - pro klienty z oboru zdravotnictví
povolený debet - Premium - pro klienty z oboru zdravotnictví
nepovolený / vynucený debet na běžném (kontokorentním) účtě

11,99
11,99
25,00

Spořicí účty
KB Spořicí konto Bonus - pro občany 2)
Profi Spořicí účet Bonus - pro podnikatele v obsluze poboček 2)
základní úroková sazba
fixní bonusová sazba platná od 1.1.2018 do 30.6.2018
základní úrok. sazba + fixní bonusová sazba
KB Spořicí konto Bonus Aktiv - pro občany 2)
základní úroková sazba
fixní bonusová sazba platná od 1.1.2018 do 30.6.2018
základní úrok. sazba + fixní bonusová sazba
KB Spořicí konto Bonus Invest - pro občany

2) 3)

základní úroková sazba
fixní bonusová sazba platná od 1.1.2018 do 30.6.2018
základní úrok. sazba + fixní bonusová sazba
2)
3)

- 1. pásmo pro část zůstatku
do 30 mil. Kč včetně
0,01
0,02
0,03
- 1. pásmo pro část zůstatku
do 10 mil. Kč včetně
0,01
0,05
0,06
- 1. pásmo pro část zůstatku
do 30 mil. Kč včetně
0,01
0,49
0,50

- 2. pásmo pro část zůstatku
nad 30 mil. Kč
0,00
0,02
0,02
- 2. pásmo pro část zůstatku
nad 10 mil. Kč
0,00
0,05
0,05
- 2. pásmo pro část zůstatku
nad 30 mil. Kč
0,00
0,49
0,49

Výše Bonusu se určí z nejnižšího zůstatku v daném Bonusovacím období.

Bonus je vyplácen v bonusovacím období v případě, že klient v tomto období vloží prostředky do níže definovaných fondů vedených v českých korunách nebo
do níže definovaných smluv:Amundi CR Dluhopisový Plus, Amundi CR Balancovaný konzervativní, Amundi CR Balancovaný dynamický, KB Dluhopisový, Amundi CR
Akciový-Střední a východní Evropa, KB PSA 2-Popular, KB PSA 4-Popular, KB Privátní správa aktiv 2-Exclusive, KB Privátní správa aktiv 4-Exclusive, KB Privátní

správa aktiv 5D-Exclusive A, KB Privátní správa aktiv 5D-Exclusive D, Amundi Funds Bond Euro Corporate, Amundi Funds Bond Euro High Yield, Amundi Funds
Bond Euro High Yield Short Term, Amundi Funds Bond Global Aggregate, Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency, First Eagle Amundi International
Fund, First Eagle Amundi Income Builder Fund, Amundi Funds Equity Emerging World, Amundi Funds Equity Europe Concentrated, Amundi Funds Equity Global
Luxury and Lifestyle, Amundi Funds Equity Global Resources, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Equity US Relative Value, Amundi Index MSCI North
America, KB PSA 5D-Popular A, CPR Global Silver Age (CZK), KB PSA Flexibilní - Popular, KB PSA Flexibilní - Exclusive, KB Vyvážený profil, Investiční živ. Pojištění
Vital Invest - Poj. smlouva pro případ smrti nebo dožití (včetně var. Platinum i Investiční strategie Exclusive), Investiční živ. pojištění Brouček - Poj. Smlouva
pro případ smrti nebo dožití ve prospěch pojištěného dítěte, Kapitálové živ. pojištění Vital Premium - Poj. smlouva pro případ smrti nebo dožití (kromě CZK také
varianta v USD a EUR). U pojištění v cizích měnách se pro účely výpočtu nároku na Bonus použije kurz ČNB deviza střed platný v den sjednání pojištění.

- 1. pásmo pro část zůstatku
do 50 tis. Kč včetně
0,50

Spořicí účet Junior - pro občany

- 2. pásmo pro část zůstatku
nad 50 tis. Kč
0,00

Spořicí účty nenabízené
KB Spořicí konto, N-konto 4)
Pokud byla sjednána bonifikace, úroková sazba se zvyšuje o 0,01 %.
4)

0,01

Výše úrokové prémie je 0,01 % z minimálního zůstatku v kalendářním roce.

Termínované vklady
Krátkodobé termínované účty s pevnou úrokovou sazbou 5) a KB Garantovaný vklad (jen splatnosti 3, 6 měsíců a 1 rok)
7 dní, 14 dní
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
0,01
0,01
0,01
0,01

1 rok
0,01

Perfektní spoření - střednědobé termínované účty s pevnou
úrokovou sazbou

splatnost v letech: 2, 3, 4, 5

0,01

Termínované účty s pevnou úrokovou sazbou nenabízené 5)

splatnost v měsících: 2, 4, 5, 7, 8, 9

0,01

5)

Bonifikaci je možné poskytovat pouze na termínovaných účtech, u nichž bylo její poskytnutí sjednáno ve smlouvě před 22. 7. 2014 nebo u nichž bylo před tímto
datem sjednáno či prodlouženo automatické obnovování vkladu. Úroková sazba s bonifikací se skládá z úrokové sazby vyhlašované pro Termínované účty s pevnou
úrokovou sazbou a z bonifikace 0,20% p.a., o kterou je tato úroková sazba navýšena. Podmínkou pro poskytnutí bonifikace je vedení běžného účtu uvedeného
v bodě Běžné účty tohoto Oznámení s výjimkou balíčku MůjÚčet, MůjÚčet GOLD, KB Start konta, G2.2, Dětského konta a Běžného účtu v Kč.

Úvěry
Úroková sazba úvěru je individuálně stanovena v úvěrové smlouvě. Může být pevná nebo
pohyblivá. V případě pohyblivé sazby je vázaná na PRIBOR nebo na RS KB v Kč nebo
KRS KB.

Podnikatelské úvěry

Hypoteční úvěry pro občany – minimální výše úrokové sazby podle doby fixace
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
LTV 6)
0 - 80 %
2,89
2,89
2,69
2,69
2,69
80 - 90 %
3,89
3,89
3,69
3,69
3,69
6)

7 let
8 let
9 let
10 let
Oznámení
Komerční
banky,
a.

6 let
2,89
3,89

2,89
3,89

3,09
4,09

3,09
4,09

3,09
4,09

LTV (loan to value) = poměr výše úvěru k hodnotě zajištění

Americká hypotéka
doba fixace
1 rok
min. úrok. sazba
4,89
Úroky z prodlení a smluvní pokuty
z částek po splatnosti

2 roky
4,89

3 roky
4,69

4 roky
4,69

5 let
4,69

7 let
8 let
9 let
10 let
Oznámení
Komerční
banky,
a.

6 let
4,89

4,89

5,09

5,09

5,09

Úroky z prodlení a smluvní pokuty z částek po splatnosti zde stanovené se týkají všech typů úvěrů,
včetně kontokorentního.

Podnikatelské úvěry

úrok z prodlení
smluvní pokuta z částek po splatnosti

Úvěry pro fyzické osoby občany včetně
Kreditních karet osobních

Výše sazby pro výpočet úroků z prodlení činí ročně výši repo sazby stanovené Českou národní
bankou zvýšené o osm procentních bodů dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Úroková sazba z úvěru ke kreditním kartám

Indexové úrokové sazby

A karta, Lady karta, osobní kreditní karta MasterCard
Platinum
Infinite
kreditní karta VISA Electron, Viva karta
Modrá kreditní karta VISA
služební kreditní karta MasterCard
korporátní kreditní karta
Referenční sazba KB (RS KB)
Kontokorentní referenční sazba (KRS KB)
Základní sazba KB (ZS KB) - platná pro obchody uzavřené do 24. 7. 1995

25,00
25,00

21,99
9,90
9,90
22,90
21,99
19,99
13,00
1,35
1,55
0,50

Obecné podmínky
Veškeré úrokové sazby jsou uvedeny v ročním procentním vyjádření (% p. a.).
Toto oznámení nabývá účinnosti dnem 14.2.2018, nevyplývá-li z obchodních podmínek dříve dohodnutých jiný způsob stanovení úrokové
sazby. Konkrétní podmínky každého jednotlivého obchodu se stanoví smlouvou uzavřenou podle z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Úrokové sazby úvěrových obchodů s pevnou úrokovou sazbou a odchylky k pohyblivým
úrokovým sazbám jsou neměnné za předpokladu, že klient dodržuje podmínky dohodnuté ve smlouvě o úvěru.

