SEPA PLATBY ZA CENU TUZEMSKÝCH PLATEB
Sjednocením cen za příchozí i odchozí úhrady k SEPA platbám s tuzemskými úhradami dochází
k naplnění základního poslání SEPA, tj. dochází k faktickému zrušení hranic při uskutečňování plateb
a inkas v eurech uvnitř jednotlivých zemí SEPA prostoru i mezi nimi. Za příchozí i odchozí úhrady
SEPA plateb Vám od 15. 12. 2019 v Komerční bance účtujeme stejné ceny jako za úhrady tuzemské
(tj. platby v Kč v rámci České republiky).

Kdy se mění cena?
Od 15. 12. 2019 se výrazně sníží cena pro všechny klienty KB ze všech segmentů.
Snížení cen se týká těchto úhrad:
■ odchozí a příchozí úhrady SEPA plateb (včetně trvalých příkazů k SEPA platbám)
■ odepsaných i připsaných SEPA inkasních plateb
■ zřízení, změny a zrušení trvalých příkazů k SEPA platbám a souhlasu se SEPA inkasy

Jak se mění cena?
U příchozích a odchozích úhrad SEPA plateb již nebudeme rozlišovat hranici 50 000 EUR, poplatek za SEPA platby tak bude stejný
bez ohledu na výši převáděné částky. Níže jsou přehledně znázorněny nové ceny za SEPA platby a SEPA inkasní platby.
Typy SEPA plateb a SEPA inkasních plateb
Elektronická odchozí úhrada SEPA platby včetně trvalého příkazu SEPA platby

Cena
zdarma nebo 6 Kč*

Příplatek
—

Elektronická odchozí úhrada SEPA platby v rámci banky nebo do KBSK zadaná v režimu URGENT
Elektronická odchozí úhrada SEPA platby do jiné banky zadaná v režimu URGENT
Odchozí úhrada SEPA platby v rámci banky nebo do KBSK zadaná na pobočce
prostřednictvím papírového příkazu v režimu URGENT
Odchozí úhrada SEPA platby do jiné banky zadaná na pobočce
prostřednictvím papírového příkazu v režimu URGENT
Příchozí úhrada SEPA platby
Odepsaná SEPA inkasní platba
Připsaná SEPA inkasní platba

zdarma nebo 6 Kč*
zdarma nebo 6 Kč*

—
90 Kč

69 Kč

—

69 Kč

90 Kč

zdarma nebo 6 Kč*
6 Kč
6 Kč

—
—
—

* zdarma nebo za 6 Kč podle typu účtu, viz níže v tabulce

Máte účet, ve kterém jsou zvýhodněné tuzemské úhrady?
V případě, že v rámci vedení Vašeho účtu máte zdarma elektronické příchozí i odchozí tuzemské úhrady, nebo tuzemské příchozí
úhrady, budete mít zdarma také příchozí i odchozí úhrady SEPA plateb nebo příchozí úhrady SEPA plateb. Záleží tedy na tom, jaký typ
účtu používáte a jaké transakce jsou jeho součástí.

Zkontrolujte si, jaký typ účtu máte a kolik budete nově od 15. 12. 2019 platit za SEPA platby
Elektronické odchozí i příchozí úhrady
SEPA plateb zcela zdarma
TOP nabídka
MůjÚčet Gold
MůjÚčet Plus
G2.2. v Kč

Příchozí úhrady SEPA plateb zdarma,
elektronické odchozí úhrady SEPA plateb za 6 Kč
MůjÚčet
Základní platební účet

Elektronické odchozí úhrady SEPA plateb
za 6 Kč, příchozí úhrady SEPA plateb za 6 Kč
Profi účet
Profi účet Gold
Komplet Plus
Běžný účet v Kč a cizí měně

Podrobnější zpoplatnění SEPA plateb dle jednotlivých typů účtů k dispozici v Sazebníku KB.

Další pravidla nového zpoplatnění SEPA plateb v KB od 15. 12. 2019
SEPA platby za zvýhodněnou cenu se nezapočítávají do balíčku transakcí ani do počtu tuzemských plateb, které máte zahrnuty v ceně
vedení Vašeho účtu. V tomto případě jsou ceny za každou elektronickou odchozí a příchozí úhradu SEPA platby uvedené v tabulce výše.
Toto pravidlo se vztahuje na níže uvedené účty:
■ MůjÚčet, Profi účet, Profi účet Gold, Komplet, Komplet Plus, Perfekt konto, Excelent, Komfort, Efekt, Běžný účet pro převod pojistného
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