OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO
STYKU – VYŇATÁ USTANOVENÍ PRO
OSOBNÍ KREDITNÍ KARTY
Toto Oznámení o provádění platebního styku (dále jen „Oznámení“) představuje Oznámení ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek Banky (dále jen „VOP“) a stanoví podmínky poskytování níže uvedených služeb platebního styku,
zejména lhůty pro provádění platebních transakcí, není-li v příslušných Produktových podmínkách stanoveno jinak.
Klient je povinen se s Oznámením seznámit a dodržovat je.
Oznámení obsahuje tyto části:
A) Společná ustanovení
B) Hotovostní platební styk
C) Bezhotovostní platební styk
D) Platební služby poskytované prostřednictvím služeb přímého bankovnictví
E) Platební služby poskytované prostřednictvím služby Expresní linka KB
F) Šeky
G) Závěrečná ustanovení
Jednotlivé části Oznámení jsou plně oddělitelné od ostatních jeho částí a lze je nezávisle na sobě měnit způsobem dle
článku 31 VOP.

A) SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 1. Obecná ustanovení
1.1

Způsob provádění platebního styku. Při provádění platebního styku postupuje Banka v souladu
s právními předpisy, příslušnou Smlouvou a bankovními zvyklostmi.

1.2

neuplatní se.

1.3

Platební styk lze provádět hotovostní či bezhotovostní formou, a to na základě písemných
a v případě hotovostní formy i ústních Příkazů Klienta, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Banka
provede Příkaz předaný Bance způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto Oznámení, které se
počítají od Okamžiku účinnosti Příkazu. Je-li při provádění platebního styku nutný přepočet mezi cizí
měnou a Kč nebo mezi cizími měnami, Banka provede přepočet měn podle zásad stanovených
v článku 21 VOP.

1.4

Autorizace platebních transakcí. Platební transakce je autorizována, jestliže k ní Klient dal
souhlas, nestanoví-li právní předpis jinak 1 . Klient dává souhlas s platební transakcí podpisem
Oprávněné osoby na písemném Příkazu nebo na stvrzence z hotovostní transakce, a to v souladu
s článkem 14 VOP, pokud není ve Smlouvě stanoveno nebo mezi Klientem a Bankou dohodnuto
jinak.

1.5

Neautorizované a nesprávně provedené platební transakce. Neautorizovanou nebo nesprávně
provedenou platební transakci je Klient povinen oznámit Bance (do Klientova obchodního místa
nebo způsobem stanoveným v příslušných Produktových podmínkách) bez zbytečného odkladu
poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků
z Účtu. Po marném uplynutí této lhůty se Klient práva vyplývajícího z neautorizované nebo
nesprávně provedené platební transakce nedovolá u soudu.

1.6

Banka nese odpovědnost za škodu vzniklou Klientovi z neautorizované nebo nesprávně provedené
platební transakce za podmínek stanovených v článku 2 Oznámení.

1.7 – 1.11
1.12

Neuplatní se.
Odmítnutí Příkazu Bankou. Banka je oprávněna odmítnout Příkaz, jestliže:
i) nesplňuje požadavky a náležitosti uvedené v článku 7 VOP;
ii) nesplňuje jiné náležitosti nebo podmínky stanovené ve VOP, Oznámení, příslušných
Produktových podmínkách nebo Smlouvě;
iii) na Účtu není dostatek prostředků k provedení opravného zúčtování;
iv) není podepsán v souladu s dohodnutým způsobem nakládání s prostředky na Účtu nebo jinak
autorizován v souladu s dohodnutým způsobem autorizace Příkazů; nebo
v) na Účtu není dostatek volných prostředků.

1 Zejména z.č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
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Volnými prostředky se rozumí i povolený debet nebo sjednaný kontokorentní úvěr. Volnými
prostředky však nejsou prostředky na Účtu ve výši rovnající se pohledávkám Banky za Klientem,
které je Banka oprávněna započíst.
1.13

1.14 – 1.15
1.16

1.17 – 1.21
1.22

Banka je oprávněna odmítnout nebo odložit splnění Příkazu Klienta, jehož splnění by mohlo být
v rozporu zejména s (i) právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky
zprostředkující převod nebo (ii) obchodní politikou zprostředkující banky. Z důvodů uvedených
v předchozí větě je Banka též oprávněna nepřijmout platby ve prospěch Účtu Klienta. Klient bere
tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena
též zprostředkující bankou. Omezení dle tohoto článku jsou blíže specifikována na internetových
stránkách Banky.
Neuplatní se.
Odmítne-li Banka Příkaz, informuje Klienta o této skutečnosti. Tato informace může být zpoplatněna
dle Sazebníku. Jde-li o odmítnutí Příkazu, který se vztahuje k Platebnímu Účtu, informuje Banka
Klienta ve lhůtě určené pro provedení takového Příkazu. Banka informuje Klienta o odmítnutí
Příkazu písemně poštou nebo prostřednictvím služby internetového bankovnictví, nebude-li mezi
Bankou a Klientem sjednáno jinak. Byl-li příkaz doručen Bance na papírovém nosiči, Banka
informuje Klienta o jeho odmítnutí vždy písemně poštou. Je-li to možné, Banka oznámí Klientovi též
důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí.
Neuplatní se.
Snížení částky platební transakce. Banka je oprávněna snížit částku, která je předmětem platební
transakce, o své poplatky, ceny a jiné výlohy a o poplatky, ceny a jiné výlohy osob, prostřednictvím
kterých Banka transakci provádí. U platebních transakcí z Platebního Účtu Klienta, který je plátcem,
však Banka částku transakce snížit nesmí, ledaže jde o Transakce mimo EHP.

Článek 2. Odpovědnost za nesprávně provedené a za neautorizované platební transakce
2.1

Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci. Jestliže byla provedena neautorizovaná
platební transakce z Platebního Účtu Klienta, Banka je povinna neprodleně poté, co jí Klient tuto
skutečnost oznámil, nejpozději do konce následujícího Obchodního dne, uvést příslušný Platební
Účet do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo. V případě, že vrácení Platebního
Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu, je Banka povinna vrátit Klientovi částku platební
transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky. Pokud Banka shledá reklamaci neoprávněnou, je
oprávněna odepsat z Účtu u Banky částku reklamované platební transakce a případně s touto
částkou souvisejících připsaných úroků, a to i v případě, že na Účtu vznikne v důsledku takové
operace debetní zůstatek. Pokud nedojde k úhradě dle předchozí věty, je Banka oprávněna dlužnou
částku za Klientem vymáhat v souladu s právními předpisy.

2.2

V případě neautorizované platební transakce nese Klient v plném rozsahu odpovědnost za škodu,
která byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného Platebního prostředku nebo zneužitím
Platebního prostředku a která vznikla předtím, než Klient oznámil Bance ztrátu, odcizení, zneužití 2
nebo neautorizované použití Platebního prostředku v souladu se Smlouvou, pokud není dále určeno
jinak. Klient dále nese škodu z neautorizované platební transakce v plném rozsahu v případech, kdy
tuto škodu způsobil svým podvodným jednáním nebo porušením povinnosti používat Platební
prostředek v souladu s příslušnou Smlouvou.

2.3

Neautorizované a nesprávně provedené platební transakce na Platebních Účtech
Kvalifikovaných klientů. Pro Kvalifikované klienty a platební transakce na jejich Platebních Účtech
dále platí ustanovení článků 2.4 až 2.16 Oznámení, která mají v případě rozporu přednost
před ustanoveními článků 2.1 a 2.2 Oznámení a 29.1 a 29.2 VOP.

2 Zneužitím Platebního prostředku, hesla, PIN apod. se rozumí i jeho případné jiné použití neautorizované Klientem.
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2.4

Kvalifikovaný klient nese škodu z veškerých neautorizovaných platebních transakcí, způsobenou
použitím ztraceného nebo odcizeného Platebního prostředku nebo zneužitím Platebního prostředku
(v případě, že nezajistil ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků – např. PIN, karta)
do celkové částky odpovídající částce 50 EUR (přepočet bude proveden kurzem České národní
banky ke dni oznámení o ztrátě, odcizení nebo zneužití Platebního prostředku Bance). Kvalifikovaný
klient nese škodu z neautorizovaných platebních transakcí v plném rozsahu, pokud ztrátu
Platebního prostředku způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti porušil (i) svoji povinnost používat Platební prostředek v souladu s příslušnou Smlouvou
nebo (ii) svoji povinnost bez zbytečného odkladu po zjištění oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití
nebo neautorizované použití Platebního prostředku. S výjimkou případů, kdy Kvalifikovaný klient
jednal podvodně, nenese Kvalifikovaný klient škodu z neautorizovaných platebních transakcí, pokud
škoda vznikla poté, co Kvalifikovaný klient oznámil Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo
neautorizované použití Platebního prostředku nebo pokud Banka nezajistila, aby měl možnost
kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Platebního prostředku.

2.5

Banka odpovídá Kvalifikovanému klientovi, který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou
platební transakci, pokud mu Banka nedoloží, že částka nesprávně provedené platební transakce
byla řádně a včas připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platby. Banka
odpovídá Kvalifikovanému klientovi, který je v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou
platební transakci, pouze pokud za ni neodpovídá plátci jeho poskytovatel platebních služeb.

2.6

Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb plátce, odpovídá Kvalifikovanému klientovi,
který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou platební transakci a tento Klient Bance
oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, je Banka povinna neprodleně uvést Účet tohoto
Klienta do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo nebo
mu dát částku nesprávně provedené platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky k dispozici,
pokud vrácení Účtu do původního stavu není možné. Toto ustanovení se nepoužije v případě, když
Banka doloží, že příslušná částka byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce
platby předtím, než Kvalifikovaný klient oznámil Bance, že netrvá na provedení Příkazu.

2.7

Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb plátce, odpovídá Kvalifikovanému klientovi,
který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou transakci a tento Klient jí neoznámí, že netrvá
na provedení platební transakce, je Banka povinna neprodleně zajistit připsání částky nesprávně
provedené platební transakce na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platby.

2.8

Jestliže je Příkaz k provedení platební transakce na Platebním účtu Kvalifikovaného klienta předán
Bance poskytovatelem Služby iniciování platby, považuje se za nesprávně provedenou i transakce,
která byla provedena v rozporu s Příkazem, který Kvalifikovaný klient předal poskytovateli Služby
iniciování platby, i když byla provedena v souladu Příkazem přijatým ve smyslu zákona o platebním
styku. Povinnosti podle článků 2.6 a 2.7 má vůči Klientovi v tomto případě Banka.

2.9

Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb příjemce platby, odpovídá Kvalifikovanému
klientovi, který je v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou transakci, je Banka povinna
neprodleně uvést Účet tohoto Klienta do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení
platební transakce nedošlo, nebo mu dát částku nesprávně provedené platební transakce
k dispozici, pokud vrácení Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu.

2.10

V případě platební transakce z podnětu, k níž dává platební příkaz příjemce platby nebo plátce
prostřednictvím příjemce, se ustanovení článků 2.5 až 2.8 Oznámení nepoužijí, jestliže Banka,
jakožto poskytovatel Platebních služeb příjemce platby, nesplnila povinnost řádně a včas předat
Příkaz poskytovateli platebních služeb plátce. Banka na žádost Kvalifikovaného klienta, který je
v postavení příjemce platby, mu doloží, zda tuto povinnost splnila.

2.11

Jestliže platební transakce z podnětu Kvalifikovaného klienta byla provedena nesprávně, je Banka
povinna na jeho žádost vyvinout veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby byla tato
platební transakce vyhledána, a informuje Klienta o výsledku.

2.12

Vrácení částky autorizované platební transakce. Kvalifikovaný klient je oprávněn požadovat
do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z jeho Účtu, vrácení částky autorizované
platební transakce provedené z podnětu, k jejímuž provedení dal platební příkaz příjemce nebo
plátce prostřednictvím příjemce, jestliže (i) v okamžiku autorizace platební transakce nebyla
stanovena její přesná částka a zároveň (ii) částka platební transakce převyšovala částku, kterou
Kvalifikovaný klient mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem. Kvalifikovaný klient
však není oprávněn požadovat vrácení částky autorizované platební transakce v případě, že
souhlas s platební transakcí udělil Klient přímo Bance a informaci o přesné částce platební
transakce byla Klientovi poskytnuta nebo zpřístupněna Bankou nebo příjemcem platby nejméně
4 týdny před Okamžikem účinnosti příslušného Příkazu.
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2.13

Pro účely článku 2.12 Oznámení platí, že za částku platební transakce, která převyšuje částku,
kterou Kvalifikovaný klient mohl se zřetelem ke všem okolnostem rozumně očekávat, se nepovažuje
částka, která je nižší nebo rovna limitu stanovenému pro tyto platební transakce ve Smlouvě. Dále
platí, že Klient nemůže namítat neočekávanou změnu Kurzu.

2.14

Společně se žádostí o vrácení peněžních prostředků podle článku 2.12 Oznámení je Kvalifikovaný
klient povinen Bance poskytnout informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky
pro vrácení částky platební transakce podle článku 2.12 Oznámení, včetně informace o tom, kdy
Klient získal informaci o přesné částce předmětné platební transakce. Dokud Klient tuto povinnost
nesplní, nezačne Bance běžet zákonná desetidenní lhůta pro vrácení částky platební transakce.

2.15

Neuplatní se.

2.16

Společná ustanovení o odpovědnosti Banky při provádění platebních transakcí. Banka je
povinna doložit Kvalifikovanému klientovi, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán
Příkaz, že tato platební transakce byla autorizována, správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla
ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou, pokud Kvalifikovaný klient tvrdí, že provedenou
platební transakci neautorizoval nebo že platební transakce nebyla provedena správně.

2.17

Odpovědností Banky za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci není
dotčena její odpovědnost za škodu nebo bezdůvodné obohacení v důsledku neautorizované nebo
nesprávně provedené platební transakce. Náhrady takto Bankou poskytnuté se však na případnou
náhradu škody nebo úhradu bezdůvodného obohacení započítávají.

2.18

Banka neodpovídá Klientovi za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci,
včetně případného nedodržení stanovených lhůt pro provedení platební transakce, jestliže jí
ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá
na vůli Banky a jejíž následky nemohla Banka odvrátit.

B) HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
Neuplatní se.

C) BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
Neuplatní se.

D) PLATEBNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ
Neuplatní se.

E) PLATEBNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY EXPRESNÍ LINKA KB
Neuplatní se.

F) ŠEKY
Neuplatní se.

G) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 52. Vymezení pojmů a výkladová pravidla
52.1

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v Oznámení, není-li dále v článku 51.2 nebo článku
51.3 stanoveno jinak, následující význam:
„B2B“ (nebo také „Business to Business“) je Platební schéma určené pro fyzické osoby – podnikatele
a právnické osoby, kteří využívají SEPA inkaso.
„Banka“ je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1360.
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OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU – VÝŇATEK PRO
OSOBNÍ KREDITNÍ KARTY
„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou
na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako
obchodníkem s cennými papíry.
„BIC“ je mezinárodní identifikační kód banky (z anglického Business Identifier Code), který
umožňuje jednoznačnou identifikaci příslušné banky v dané zemi.
„CORE“ (nebo také „Business to Customer“) je Platební schéma určené pro fyzické osoby – nepodnikatele,
fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby, kteří využívají SEPA inkaso.
„CID“ je jedinečné identifikační číslo (z anglického Creditor Identifier), které jednoznačně identifikuje
příjemce SEPA inkas. Jeho délka nesmí přesáhnout 35 znaků. CID pro Českou republiku má
pevnou délku 12 znaků a je vydávaný Českou národní bankou.
„Člen finanční skupiny Banky“ nebo „Člen FSKB“ je Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017;
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852; KB Penzijní společnost, a.s.,
IČO: 61860018; ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Factoring KB, a.s., IČO: 25148290, a další subjekty,
v nichž Banka má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich
základním kapitálu.
„EHP“ je Evropský hospodářský prostor.
„IBAN“ je zkratka pro International Bank Account Number, tedy mezinárodní číslo účtu, které
umožňuje Bance jednoznačnou identifikaci čísla účtu, banky a země plátce nebo příjemce.
„Jedinečný identifikátor“ je bankovní spojení ve formátu IBAN (příp. číslo účtu) a/nebo BIC či jiná
identifikace banky příjemce anebo v tuzemském platebním styku ve formátu čísla účtu a kódu banky
(kódu platebního styku)3.
„Klient“ je právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo fyzická osoba – nepodnikatel, která
využívá Platební služby, případně osoba žádající o poskytnutí Platebních služeb.
„Klientovo obchodní místo“ je obchodní místo Banky, které vede Klientovi Účet.
„Kvalifikovaný klient“ je Klient spotřebitel v souvislosti s poskytováním Platebních služeb.
„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.
„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky
ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních
služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je
poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.
„Okamžik účinnosti“ je okamžik přijetí Příkazu ve smyslu zákona o platebním styku, určený v souladu
s Oznámením a se Smlouvou, kdy jsou splněny všechny podmínky stanovené Smlouvou nebo
právními předpisy pro (i) převzetí peněžních prostředků a Příkazu Bankou u vkladu hotovosti nebo (ii)
odepsání peněžních prostředků z Účtu u výběru hotovosti a ostatních Příkazů, tj. okamžik, kdy dochází
(nebo má dojít) k převzetí peněžních prostředků nebo odepsání peněžních prostředků Bankou.
„Oprávněná osoba“ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta k Účtu.
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu se VOP nebo příslušnými Produktovými
podmínkami stanoveny další podmínky a technické aspekty poskytování Bankovních služeb.
Oznámením nejsou zejména Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní lístek Banky.
„Platební prostředek“ je zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi Bankou a Klientem, které
se týkají Klienta a kterými Klient dává platební příkaz. Platebním prostředkem není zejména Příkaz
doručený Bance v papírové podobě.
„Platební schéma“ je jednotný soubor pravidel, postupů a norem nebo prováděcích pokynů, na
kterých se dohodli poskytovatelé Platebních služeb, pro provádění platebních transakcí v Evropské
unii a v rámci členských států, oddělený od jakékoliv infrastruktury nebo platebního systému, který
zajišťuje jeho provoz.
„Platební služby“ jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu zákona
o platebním styku4 (např. převody peněžních prostředků, vydávání platebních prostředků a výběry
a vklady hotovosti).
„Platební Účet“ je Účet, který je platebním účtem ve smyslu zákona o platebním styku 4, tj. účet,
který slouží k provádění platebních transakcí.
„Pobočka Banky“ je Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky na Slovensku
„Podpisový vzor“ je Bankou akceptovaný vzor podpisu Oprávněné osoby, obsahující grafickou
podobu jejího jména, sloužící k její identifikaci pro účely nakládání s prostředky na Účtu či za účelem
podání žádosti o poskytnutí Bankovní služby či k provedení jiného dohodnutého úkonu s Bankovní
službou souvisejícího. Podpisový vzor musí mít náležitosti plné moci.
3 Vyhláška ČNB č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku.
4 Z.č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
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OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU – VÝŇATEK PRO
OSOBNÍ KREDITNÍ KARTY
„Politicky exponovaná osoba“ (Politically Exposed Person/PEP) je Klient identifikovaný na základě
zákona č. 253/2008 Sb., který vkládá na účet PEP, je PEP, či vkládá hotovost za jinou osobu
používající status PEP, a který je současně povinen doložit před uskutečněním platební transakce
původ finančních prostředků, včetně vyplněného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ K PŮVODU
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.
„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb.
„Příkaz“ je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení platební transakce.
„Příkaz k SEPA inkasu“ má význam stanovený v článku 37. Oznámení.
„Příkaz k inkasu“ má význam stanovený v článku 7.1 Oznámení.
„Sazebník“ je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za úkony
s Bankovními službami souvisejícími.
„SEPA dodatečné informace“ jsou informace vymezené v SEPA Platebních schématech pro
úhrady a inkasa.
„SEPA dosažitelná banka“ je banka, která je účastnickou bankou SEPA Platebních schémat pro
úhrady a inkasa.
„SEPA platba“ je jakákoli odchozí nebo příchozí úhrada v měně EUR, jejíž výše není omezena, a to
mezi účty vedenými v libovolné měně v SEPA prostoru. V případě odchozí úhrady SEPA platba
mezi účty vedenými v Bance musí být účet plátce nebo účet příjemce veden v měně EUR.
„SEPA prostor“ tvoří země členských států EHP a území, která dobrovolně přistoupila k SEPA
pravidlům. Aktuální seznam všech zemí uplatňujících SEPA pravidla je zveřejněný na oficiálních
stránkách Rady pro evropský platební styk - www.europeanpaymentscouncil.eu.
„Služba EL KB“ je služba Banky – Expresní linka KB poskytovaná Klientovi na základě Smlouvy,
umožňující Klientovi využívat v rámci jednotlivých modulů Expresní linky KB služby uvedené
v Podmínkách pro poskytování a využívání Expresní linky KB. Moduly Expresní linky KB jsou:
Expresní linka KB – Standard, Expresní linka KB – Pro nezletilce.
„Služba PB“ je kterákoliv ze služeb přímého bankovnictví (PB), tj. internetové bankovnictví
MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka nebo Mobilní banka a aplikace Přímý kanál.
„Smlouva“ je smlouva o poskytnutí Bankovní služby uzavřená mezi Klientem a Bankou.
„Smlouva o Platebních službách“ je jakákoli Smlouva, bez ohledu na její označení, jejímž
předmětem je poskytování Platebních služeb (např. smlouva o zřízení a vedení běžného Účtu,
smlouva o vydání a užívání platební karty).
„Statutární orgán“ je pro účely provádění platebních transakcí prostřednictvím Služby PB definován
v Podmínkách pro poskytování a využívání přímého bankovnictví a pro účel provádění platebních
transakcí prostřednictvím Služby EL KB v Podmínkách pro poskytování a využívání Expresní linky KB.
„Transakce mimo EHP“ jsou platební transakce z nebo do státu, který není členem Evropského
hospodářského prostoru.
„Transakce v rámci EHP“ jsou platební transakce z nebo do státu, který je členem Evropského
hospodářského prostoru.
„Účet“ je jakýkoli běžný, spořicí nebo termínovaný účet a pro účely provádění platebních transakcí
prostřednictvím Služby PB nebo Služby EL KB i úvěrový účet Klienta vedený Bankou; v části D)
Oznámení se pak Účtem rozumí pouze ten účet v uvedeném smyslu, který je obsluhován
prostřednictvím Služby PB a v části E) Oznámení prostřednictvím Služby EL KB.
„UMR“ je jedinečný identifikační kód mandátu pro SEPA inkaso, který je stanoven příjemcem SEPA
inkasa (z anglického Unique Mandate Reference). Jeho délka nesmí přesáhnout 35 znaků.
„Uživatel“ je pro účely provádění platebních transakcí prostřednictvím Služby PB a Služby EL KB
držitel Osobního certifikátu, který je oprávněn využívat Službu PB, a to Klient – fyzická osoba,
Statutární orgán nebo Zmocněná osoba.
„Zmocněnec“ je fyzická nebo právnická osoba, kterou Klient zmocnil plnou mocí, aby jej
zastupovala ve vztahu k Bance v rozsahu stanoveném touto plnou mocí, nebo která je zmocněna
zastupovat Klienta na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.
„Zúčtovací centrum ČNB“ je zúčtovací centrum České národní banky, které zúčtovává
mezibankovní platební transakce předávané jednotlivými účastnickými bankami v tuzemsku
prostřednictvím jejich účtů vedených v Kč.
52.2 – 52.3

Neuplatní se.
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OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU – VÝŇATEK PRO
OSOBNÍ KREDITNÍ KARTY
52.4

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, platí při výkladu Oznámení a Smlouvy následující pravidla:
a) pojem „banka“ zahrnuje veškeré poskytovatele platebních služeb ve smyslu zákona o platebním
styku5,
b) „datem splatnosti“ nebo „dnem splatnosti“ se rozumí datum, které Klient uvedl v Příkazu jako den,
kdy má dojít k odepsání peněžních prostředků z Účtu nebo k výběru hotovosti,
c) zúčtováním se rozumí ve vztahu k Příkazům připsání peněžních prostředků na účet nebo
odepsání peněžních prostředků z účtu,
d) Smlouvou se rozumí Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí, zejména včetně VOP,
Oznámení, případných Produktových podmínek, jiných Oznámení a Sazebníku,
e) transakcemi v rámci EHP se rozumí transakce, u kterých je účet plátce i příjemce veden
v členském státu Evropské unie nebo ve státu tvořícím EHP; transakcemi v rámci EHP jsou také
tuzemské platební transakce,
f) platební transakcí nebo transakcí se rozumí vklad hotovosti na Platební Účet nebo výběr
hotovosti z Platebního Účtu nebo bezhotovostní převod peněžních prostředků z Účtu nebo
na Účet,
g) pojmem „příkaz“ se rozumí jak Příkaz tak případně i jiný pokyn Klienta Bance,
h) podmínky pro provedení Příkazu zahrnují zejména náležitosti Příkazu dle článku 7 VOP anebo
příslušných Produktových podmínek, souhlas plátce s platební transakcí dle článku 14 VOP,
případně článku 17.5 a násl. Oznámení a splnění podmínek příslušného produktu dle Oznámení
a příslušných Produktových podmínek,
i) odchozí úhradou do zahraničí je odchozí úhrada (i) v cizí měně nebo v Kč na účet vedený v
zahraničí, nebo (ii) v cizí měně na účet vedený mimo Banku v rámci České republiky. Odchozí
úhradu do zahraničí je možné zadat na vrub běžného Účtu vedeného v Kč nebo v cizí měně.
Platby jsou zúčtovány prostřednictvím vzájemných účtů banky odesílatele a banky příjemce,
případně také zprostředkujících bank,
j) odkazy na internetové stránky Banky jsou odkazy na adresu www.kb.cz, nebo
www.mojebanka.cz, případně jiné internetové adresy, které Banka používá nebo bude používat
v souvislosti s poskytováním Služby PB nebo Služby EL KB.

Článek 53. Přechodná ustanovení
53.1

Nejsou sjednána.

Článek 54. Závěrečná ustanovení
54.1

Oznámení ruší a nahrazuje Oznámení o provádění platebního styku účinné od 14. 4. 2020.

54.2

Toto Oznámení nabývá účinnosti dne 4. 12. 2020.

5 Z.č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
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