PLUS KARTA
DEBETNÍ KARTA PRO KAŽDÝ DEN.
ZAPLATÍTE S NÍ RYCHLE
A BEZPEČNĚ KDEKOLI PO SVĚTĚ.

VÝBĚRY HOTOVOSTI
Z NAŠÍ SÍTĚ ZDARMA
+ 2 NAVÍC

PLATBY MOBILEM
NEBO HODINKAMI

Vybírat hotovost zdarma můžete
ze všech bankomatů KB i Moneta
Money Bank. Navíc máte další dva
výběry zdarma z bankomatů jiných
bank v ČR a v Evropě*.

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.

PÁR TIPŮ
JAK SI UŽÍT
VÝHODY
PLUS KARTY

NASTAVOVÁNÍ KARTY
ODKUDKOLI A IHNED
Svou kartu můžete online
nastavovat z mobilu nebo
internetového bankovnictví –
povolování plateb na internetu
jen na chvíli, kdy platíte, zvýšení
limitu jen před výjimečně vyšší
platbou nebo prostě zamknutí,
když víte, že kartu na čas
nebudete potřebovat.

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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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, případně
na papírovém výpise z účtu.
Praktické je i nastavení notifikací
o provedených platbách na mobil
nebo e-mail.

VÍTE, ŽE?
Pokud máte pro sebe či svou
rodinu 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.

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).
■ Zamykání karty nebo povolení plateb na internetu – povolte si platby na internetu jen na dobu potřebnou pro platbu
a pak si je zase online zakažte. Zrovna tak si můžete kartu zamknout pro online autorizované transakce, když víte, že ji nebudete
používat.
■ 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.
■ Nastavte si v internetovém bankovnictví notifikace o platbě kartou dle zvolených pravidel, např. nad 5 000 Kč. Upozornění Vám
přijde ihned, jakmile je taková platba předána k zaúčtování bance.
■ 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

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.
■ Nastavit si parametry své karty – limit, povolení plateb na internetu, příp. zamknutí karty. Vaše karta má automaticky povolené
platby na internetu a má přednastavené limity pro platby. Pokud to budete chtít kdykoli změnit, nebo budete chtít kartu zamknout,
můžete to udělat online s okamžitou platností prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka, příp. Mobilní banka.
■ Dále si můžete Vaši kartu digitalizovat pro platby mobilem, případně hodinkami, prostřednictvím Google Pay, Apple Pay,
Garmin Pay nebo Fitbit Pay. Postup k aktivaci www.kb.cz/mobilniplatby.
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.
* S Plus kartou máte možnost dvou výběrů z bankomatů jiných bank v Evropě zdarma. Evropou jsou myšleny následující
země – ČR, Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino,
Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie.
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Informace platné k 10/2022.

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

