EMBOSOVANÁ
G2 KARTA
DEBETNÍ EMBOSOVANÁ G2 KARTA
PRO STUDENTY VÁM POMŮŽE
SPLNIT VŠECHNY SNY.

NA CESTY
NEJEN
KOLEM SVĚTA

PLATBY MOBILEM
NEBO HODINKAMI

S G2 kartou máte každý
měsíc jeden výběr hotovosti
z bankomatu v zahraničí zdarma.
Pokud se chystáte cestovat
například za exotikou, dejte
nám vědět. Našim specialistům
se tak bude mnohem lépe
hlídat bezpečí Vaší karty.

OVLÁDÁNÍ KARTY
ODKUDKOLI
Svou kartu můžete online
ovládat z mobilu nebo
internetového bankovnictví.
Nastavení limitu na kartě pro
platby u obchodníků nebo výběry
hotovosti z bankomatů můžete
měnit, kdykoli to uznáte
za vhodné. Stejně snadno
můžete kartu i zapínat
a vypínat pro platby
na internetu nebo
si zobrazit
zapomenutý
PIN.

PÁR TIPŮ
JAK SI UŽÍT
VÝHODY
EMBOSOVANÉ
G2 KARTY

Karta je z 85 % vyrobená
z recyklovaných materiálů
a nevzniká kvůli ní zbytečný plast
na jedno použití. Pomáháme tak
nejen snižovat uhlíkovou stopu,
ale přispíváme i k redukci odpadu.
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Chcete si jít zasportovat nalehko
nebo se stavit za kamarády
na zahrádce? Kartu můžete
mít uloženou v telefonu nebo
hodinkách, záleží jen na Vás,
co si vyberete. KB podporuje
Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay
i Fitbit Pay. Navíc budete platit
bezdotykově s potvrzením
platby na vlastním
zařízení např. otiskem
prstu.

VŽDY
V OBRAZE
Detailní informace
o každé transakci, kterou jste
kartou uskutečnili, můžete
vidět na jednom místě –
v Mobilní bance nebo
v internetovém bankovnictví
KB. Praktické je i nastavení
SMS nebo e-mailových
notifikací o provedených
platbách.

VÍTE, ŽE?
Pokud máte sjednáno ke kartě
volitelné cestovní pojištění, jste pojištěni
celoročně, ať už jedete na nákup
za hranice nebo si užíváte dovolenou
u moře či na horách. Více informací na
www.kb.cz/mojecestovko.

Co je potřeba udělat před prvním použitím karty?
■ Aktivovat kartu – platbou v obchodě vložením karty do terminálu a potvrzením správným PIN (nejlépe na území ČR),
nebo vložením do bankomatu a výběrem hotovosti, příp. bez výběru hotovosti přes volbu Další služby – Aktivace karty.
■ Dále si můžete Vaši kartu digitalizovat pro platby mobilem, případně hodinkami, prostřednictvím Google Pay,
Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay. Postup k aktivaci najdete na www.kb.cz/mobilniplatby. Upozorňujeme,
že poskytovatel služby může pro různé regiony omezit věk – např. Google a Garmin od 16 let.

Jak na bezpečnost:
■ Využijte výhod propojení s Mobilní bankou nebo s internetovým bankovnictvím, např. online změny limitů, nastavení
notifikací o platbách.
■ Chraňte si svůj PIN; pokud Vám PIN nevyhovuje, můžete ho zdarma změnit na jakémkoli bankomatu KB – zvolte si
bezpečný PIN (1111 nebo 1234 je sice jednoduchá, ale ne vhodná varianta).
■ Pro platby nad 500 Kč se zadává PIN (při placení digitální kartou případně jiný bezpečnostní prvek, např. gesto / otisk
prstu / Face ID).
■ Při platbách na internetu preferujte zabezpečené obchodníky, které poznáte podle loga Mastercard ID Check
nebo Visa Secure. Pro jednoduché, rychlé a bezpečné potvrzování plateb na internetu používejte KB Klíč.
Více na www.kb.cz/kbklic.
■ Doporučujeme si přečíst Pravidla bezpečného používání platebních karet uvedená v Průvodci k platebním kartám
na www.kb.cz/pruvodce.

TIP!
Obáváte se ztráty karty a jejích důsledků?
Každou kartu si můžete v KB pojistit – pojištění Merlin chrání nejen kartu, ale pojistí i krádež mobilního
telefonu a dalších osobních věcí – podrobnosti naleznete na www.kb.cz/merlin.

Co dělat, když:
■ Zapomenete PIN – když zapomenete PIN, nic se neděje – jednoduše si svůj PIN zobrazíte v Mobilní bance nebo
v internetovém bankovnictví, záložka Karty / Detail karty.
■ Ztratíte kartu nebo ztratíte mobil s digitální kartou – ať už ji ztratíte, nebo Vám ji ukradli, volejte co nejdřív nonstop
linku Podpory karet KB +420 955 512 230 a kartu stoplistujte. Poté už Vám ji nikdo nebude moci zneužít.
Nezapomeňte zavolat i operátorovi a vyřešit si také možné zneužití ztraceného / ukradeného telefonu.

TIP!
Důležitá čísla, např. na Podporu karet KB, si uložte do mobilu raději hned.
PODPORA KARET KB

Nenašli jste?
Podrobnosti o používání karty najdete v Průvodci na www.kb.cz/pruvodce, FAQ ke kartám na www.kb.cz/podporakarty,
případně se zeptejte na naší Podpoře karet KB +420 955 512 230.
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Informace platné k 10/2022.

! Nezapomeňte se o tyto informace podělit s držitelem karty, pokud jím nejste sám.

