ČÍSLO 10
SRPEN 2020

Corporate NEWS
Novinky v platebním styku pro korporátní klienty

OBSAH
NOVINKY

PRAKTICKÉ TIPY A VYCHYTÁVKY

❚ SEPA platby rychleji

❚ Platby přes internet potvrdí KB Klíč

❚ Cestovní pojištění k platebním kartám platí nyní
i v České republice

❚ Vylepšené letáky ke kartám s QR kódem

❚ Upravili jsme notifikace zahraničních plateb
❚ Novinky v Mobilní bance
❚ Rozšíření importního XML formátu o nové typy příkazů
❚ Práce s dokumenty – přímý přístup z Profibanky
do MojeBanka Business
❚ Bezpečné obchodování – we.trade

❚ Otevřené bankovnictví KB přináší digitální
transformaci firmám

CORPORATE
NEWS

NOVINKY
❚ SEPA platby rychleji
Komerční banka zrychlila odesílání běžných SEPA
plateb s připsáním na účet banky příjemce ve stejný
den. Týká se to SEPA plateb zadaných do 11:00 hodin
s požadavkem na zpracování online.

k dalšímu zpracování přeshraničních SEPA plateb tak, aby
byly připsány na účet banky příjemce v den jejich zadání,
tj. ve lhůtě D+0.
Provádění urgentních SEPA plateb zůstává beze změny, tedy
za příplatek dle Sazebníku KB. Zadávat urgentní SEPA platby
je možné v pracovní dny až do 14:00 hodin. Takto zadané
SEPA platby jsou připsány na účet příjemce rovněž v den
jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0, ale rychleji než zrychlené
běžné SEPA platby.

Všechny SEPA platby zadané klienty
v pracovní dny do 11:00 hodin
s požadavkem na zpracování online,
předané na papírových příkazech
nebo z trvalých příkazů k SEPA platbám, jsou předány

❚ Cestovní pojištění k platebním kartám platí nyní i v České republice
S ohledem na stávající situaci se dá předpokládat, že vzroste
zájem o tuzemské dovolené a trávení volného času
cestováním po České republice. Na to Komerční banka
ve spolupráci s KB Pojišťovnou zareagovaly rozšířením
cestovního pojištění. Do konce letošního září můžete využít
cestovní pojištění k debetním a kreditním kartám i pro
dovolenou v České republice. Mimořádná nabídka KB se
vztahuje na držitele Zlaté korporátní karty, Zlaté firemní karty

Zlatá
korporátní karta

Pojistná částka (Kč)
Zlatá
Stříbrná
firemní karta
firemní karta
a Firemní karta
Prestige

Korporátní
karta

Úrazové pojištění
pro případ trvalých
následků úrazu

200 tis.

200 tis.

—

—

Úrazové pojištění
pro případ smrti
následkem úrazu

200 tis.

200 tis.

—

—

Pojištění odpovědnosti
za škodu

1,4 mil.

1,4 mil.

1 mil. zdraví /
500 tis. věc

1 mil. zdraví /
500 tis. věc

Pojištění zrušení / storna cesty

—

100 tis.
(20% spoluúčast)

—

—

Ztráta dokladů

5 tis.

5 tis.

—

—

Úrazové pojištění –
poškození úrazem

40 tis.

40 tis.

—

—

Pojištění nevyužité dovolené

500 den / max. 5 tis.

Pojištění zavazadel

15 tis. (spoluúčast 500 Kč), limit pro dítě 5 000 Kč

Cestovní pojištění
k platebním kartám KB

Pojištění
s rozšířenou
platností
(v zahraničí i v ČR)

Nově přidaná
pojištění

a dále Korporátní karty, Stříbrné firemní karty a Firemní karty
Prestige. Využití všech výhod tuzemského cestovního
pojištění platí v případech, kdy má klient objednaný či čerpá
pobyt v zařízení provozujícím ubytovací služby. Přehled
rozšíření pojistných rizik najdete v tabulce níže, více detailů
k tuzemskému cestovnímu pojištění pak také v pojistných
podmínkách na www.kb.cz/pojistne-podminky.
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❚ Upravili jsme notifikace k zahraničním platbám
Po úpravě notifikací k tuzemským i trvalým příkazům přišly
na řadu k úpravě i notifikace k zahraničním a SEPA platbám.
V případě, že chcete obdržet notifikaci o platbě, můžete
si zvolit zaslání jednorázové notifikace na online formuláři
k platbě nebo si nastavit notifikace pro všechny zahraniční
a SEPA platby, které odešly nebo přišly na Váš účet.

V případě požadavku na obdržení notifikace Vám do e-mailu
přijdou přehledné informace o zahraniční nebo SEPA platbě,
přílohou této notifikace HTML je i příloha PDF, u které jsme
vzhled neměnili a která taktéž obsahuje údaje o platbě. Mimo
jiné notifikace zahrnuje informaci, zda byla platba provedená
či neprovedená. Tuto notifikaci můžete např. odeslat
obchodnímu partnerovi.

❚ Novinky v Mobilní bance
Rušíme bezpečnostní limit pro platby v Mobilní bance
(Business)
Máme pro Vás dobrou zprávu: v případě, že zadáváte platby
nad 500 000 CZK, už nemusíte volat bankovnímu poradci,
abyste si zažádali o výjimku na vyšší limit. Toto omezení
limitu v Mobilní bance (Business) jsme k 18. červenci 2020
zrušili.
Neomezené platby mezi vlastními účty
Stále bude platit limit subjektu u plateb mimo účty stejného
majitele. Nebude však platit žádný limit mezi Vašimi účty.
S limitem 100 000 CZK si na spořicí účet pošlete klidně
1 000 000 CZK. Limit nebude platit ani mezi účty klienta,
který je v bance současně jako fyzická osoba i fyzická osoba
podnikající.

Aplikaci si můžete nainstalovat jak na MacBooku, tak iMacu
i Macu.
Šest spárovaných zařízení
Dnes běžně používáte více zařízení, ze kterých chcete mít
přístup na účet, abyste např. zadali platbu. Počet zařízení,
z nichž je možné aktivně nakládat s účtem, jsme proto zvedli
ze čtyř na šest. S aktivním způsobem používání můžete
zadávat platby, autorizovat, administrovat kartu, investovat
atd. Stačí si zařízení spárovat. Pro náhled na své účty
můžete i nadále používat neomezený počet zařízení.

V nových verzích Mobilní banky (Business) po 18. červenci
2020 už žádná informace o bezpečnostním limitu nebude.
Na autorizačních obrazovkách starších verzí bude napsaný
zbývající limit ve výši 99 999 999 CZK.
Mobilní banka (Business) na MacOS Catalina
Apple umožnil na MacOS Calatina instalovat aplikace pro
iPad. Je jasné, že mnozí z Vás tuto novinku rádi využijí,
proto jsme Mobilní banku i její Business verzi přizpůsobili.
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❚ Rozšíření importního XML formátu o nové typy příkazů
Jako jedna z prvních bank v ČR Vám umožňujeme
importovat dávky platebních příkazů ve formátu XML
založeném na standardu České bankovní asociace.
Do Profibanky nyní můžete z Vašich účetních systémů
importovat nejen SEPA příkazy v XML formátu, ale
nově také tuzemské příkazy k úhradě, tuzemské
příkazy k inkasu a příkazy k zahraničním platbám.
Tímto rozšířením dáváme k dispozici moderní nástroj pro
výměnu dat mezi klienty i výrobci účetních aplikací. Abychom
využití nového formátu co nejvíce zjednodušili, vedeme
jednání s dodavateli nejrozšířenějších ERP systémů v ČR
s cílem přidat tento nový formát do účetních aplikací
automaticky, bez nutnosti žádosti ze strany klienta.
Nové importní XML šablony jsou zatím dostupné pouze
v Profibance, postupně však o tuto možnost rozšíříme

i aplikaci MojeBanka Business. Dokumenty popisující strukturu
transakcí v XML formátu naleznete na webových stránkách
Komerční banky https://www.kb.cz/cs/ostatni/naseaplikace/aplikace/ke-stazeni.

❚ Práce s dokumenty – přímý přístup z Profibanky
do MojeBanka Business
Abychom i klientům Profibanky umožnili elektronickou
výměnu a podepisování dokumentů, doplnili jsme do
aplikace nové menu „Dokumenty“, jež Vám umožní využívat
funkce, které jsou již pro práci s dokumenty dostupné
v aplikaci MojeBanka Business:

Jelikož je pro využití této možnosti
nezbytné mít aktivní přístup do
aplikace MojeBanka Business, všem
klientům Profibanky bude tento přístup
postupně nastaven.

❚ Dokumenty k vyřízení – slouží k zobrazení dokumentů
čekajících na zpracování, je zde zobrazen přehled
komunikace mezi klientem a bankou
❚ Nahrát dokument – tato volba Vám umožní nahrát libovolný
dokument a zaslat ho Vašemu bankovnímu poradci

Věříme, že Vám tato možnost usnadní
práci a zjednoduší každodenní
komunikaci s bankou.



Řešení je postaveno na prolinku, kdy po zvolení jedné z výše
uvedených kategorií v Profibance Vás přesměrujeme do
aplikace MojeBanka Business a po nezbytném přihlášení
můžete začít s dokumenty pracovat.
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❚ Bezpečné obchodování – we.trade
Od července 2020 se Komerční banka stala součástí
online portálu we.trade. Svým firemním klientům nyní
nabízí tuto digitální platformu určenou pro bezpečné
a transparentní obchodování v rámci Evropy, kde se
eliminují rizika nezaplacení nebo nedodání zboží.
We.trade je elektronický portál, fungující na blockchainové
technologii, pro sjednávání přímých obchodů mezi ﬁrmami
v rámci patnácti zemí evropského prostoru. V tomto online
prostředí mohou tuzemské ﬁrmy dohodnout podmínky
a uzavřít digitálně závaznou elektronickou smlouvu v rámci ČR
nebo se svými zahraničními partnery. Následně celé
vypořádání transakce včetně platby za dodání zboží probíhá
plně automaticky a bezpapírově. Tím, že se ﬁrmy do we.trade
registrují pouze prostřednictvím své banky, která může platbu
garantovat, je obchodování bezpečné a odpadá riziko
nespolehlivosti obchodního partnera či nezaplacení.
We.trade je zaměřen zejména na malé a střední podniky
s cílem vzájemného sjednávání zabezpečených obchodů
v rámci Evropy i ČR, kde se do we.trade unikátně zapojují
všechny tři největší domácí banky. Tím se výrazně rozšiřuje
použití we.trade i pro tuzemské obchody. Registrace
do we.trade je zdarma.

Hlavní výhody, které klienti díky využití we.trade získají:
❚ Vytvoření obchodního kontraktu online – možnost výběru
bankovních produktů, podmínek vypořádání a zaplacení
obchodu přímo na platformě we.trade
❚ Snížení rizika v obchodních vztazích díky nově nabízeným
produktům, eliminace rizika nezaplacení
❚ Platba vždy realizována automaticky až po splnění
všech dohodnutých podmínek
❚ Garance zaplacení, pokud jsou splněny podmínky
vypořádání
❚ Významné zlepšení predikce cash-flow
❚ Prověření obchodních partnerů ze strany bank
❚ Usnadnění práce a úspora času jak při sjednávání
nových obchodních případů (administrativa s tím spojená),
tak při sledování rozjednaných obchodních případů –
zasílání notifikací, upomínek a upozornění
Více informací naleznete na internetových stránkách
Komerční banky v sekci Export a Import: www.kb.cz/export
V případě zájmu o využití we.trade se obraťte na Vašeho
bankovního poradce nebo kontaktujte specialisty Trade
Sales: we.trade@kb.cz
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❚ Platby přes internet potvrdí KB Klíč
Až příště za svůj online nákup zaplatíte kartou, platbu nově
na pár kliknutí potvrdíte pomocí KB Klíče, který plně
vyhovuje moderním bezpečnostním standardům. Občas
Vám ještě může přijít SMS kód, a pokud platba žádné
potvrzení nebude vyžadovat, nelekejte se, znamená to,
že v e-shopu nakupujete pravidelně nebo tam máte
registraci. Vše potřebné se dozvíte ZDE.

❚ Vylepšené letáky ke kartám s QR kódem
Výhody své karty si můžete kdykoli připomenout na letácích
ke kartám, které najdete vždy aktuální ke stažení
na www.kb.cz/letakykarty.
Nově jsme nejen do letáků přidali praktickou vychytávku
na jednoduché uložení nejdůležitějšího telefonního čísla
ke kartám KB – QR kód s kontakty na Klientskou linku
platebních karet. Stačí si QR kód načíst
a uloží se Vám telefon i e-mail bez složitého
přepisování. Můžete ho jednoduše
přeposlat i svým zaměstnancům – držitelům
karet. V případě nepříjemností, jako je ztráta
nebo krádež karty, je pak telefonní číslo
PODPORA KARET KB
„ihned po ruce“.
Na linku podpory karet nám volejte i v případě nouze
v zahraničí. Umíme Vám tam nabídnout pomoc nejen se
zablokováním karty a vydáním a zasláním karty náhradní,
ale například také se zasláním zapomenutého PIN, vydáním
nouzové hotovosti nebo třeba vydáním potvrzení o transakci
či vlastnictví karty atd.
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❚ Otevřené bankovnictví KB přináší digitální transformaci firmám
Jako první banka v ČR jsme nabídli multibanking i pro firmy.
A co to znamená? Jedno internetové nebo mobilní
bankovnictví KB Vám stačí k obsluze všech Vašich účtů
z pohodlí kanceláře nebo domova, je dostupné pro klienty
i firmy. Prostřednictvím internetového/mobilního bankovnictví
KB můžete obsluhovat své soukromé i podnikatelské účty
z 13 českých a slovenských bank – seznam bank se
neustále rozšiřuje. Díky této funkčnosti můžete mít dnes pod
kontrolou zůstatky a transakční historii všech Vašich účtů
snadno a rychle z jednoho místa. V letošním roce se tato
funkčnost rozšíří o možnost odesílat platby z takto
připojených účtů.
KB doporučuje pro podnikatele a firmy další inovativní služby
svých partnerů, které Vám ušetří čas i finanční prostředky.
Využít můžete např. těchto služeb a aplikací:
❚ FirmaProVas.cz – zajistíme pro Vás založení firmy
„na přání“ a nemusíte tak obíhat osobně množství různých
úřadů.
❚ Fakturoid – spravujte faktury online přímo
z internetového bankovnictví MojeBanka
a MojeBanka Business. Novou fakturu
vytvoříte snadno během několika sekund,
můžete si zde evidovat náklady, a to vše
lze sdílet s Vaším účetním systémem.
❚ Board – přináší Vám snadný přehled
o Vašem podnikání a umožňuje lépe
řídit rozvahu a cash-flow firmy. Pro získání

nových obchodních příležitostí
nebo vytížení nevyužitých výrobních
či logistických kapacit můžete
využívat služby ČIA News
a Kooperace.cz.
❚ Trivi – nabízí plně digitalizovanou
správu účetnictví, vyřizuje kontrolní
hlášení a DPH, zpracovává daňová
přiznání či mzdovou agendu. Zahrnuje také jednání s úřady
nebo pohlídá zákonné povinnosti. K tomu všemu využívá
zkušený tým účetních a daňových poradců.
V oblasti API:
❚ Spustili jsme žádanou službu KB eIDENTITY, která
umožňuje prostřednictvím placeného API rozhraní ověřit
identitu klientů KB. Je určena pro společnosti, které
doposud ověřovaly identitu svých klientů pro účely
uzavření smluv osobně nebo kurýrem a chtějí přesunout
tyto aktivity do digitálního světa. Služba je k dispozici svým
zákazníkům nepřetržitě 24 hodin každý den, oproti
fyzickému ověřování ušetří náklady na provoz a okamžitým
online ověřením zásadně zvýší procento úspěšně
dokončených registrací.
❚ Otevřená API služba Pobočky a bankomaty KB je určena
pro zobrazení vždy aktuálních informací o službách KB
v mapových i dalších aplikacích partnerů KB.
❚ KB poskytuje pro firemní klienty i řadu dalších služeb přes
digitální rozhraní API, které můžete použít pro své procesy
a aplikace – vždy aktuální informace naleznete na
www.kb.cz/api.

Chcete více informací nebo máte pro nás tip na zlepšení či návrh, jaké téma byste rádi
viděli příště? Vše vítáme! Komunikujte s námi prostřednictvím svého bankovního poradce.
Můžete také kontaktovat infolinku KB +420 800 521 521 nebo mojebanka@kb.cz.
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