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❚ zrychlujeme platby v českých korunách do jiné banky v ČR
Potřebujete připsat platbu v českých korunách na účet
příjemce v jiné bance ještě dnes? Doposud jste u těchto
plateb museli požadovat prioritní zpracování zaškrtnutím pole
na on-line formuláři nebo uvedením příznaku „Expresní
platba“ při importování příkazů k úhradě v dávce.
Nově vám Komerční banka umožňuje zrychlené
zpracování příkazů k úhradě do jiných bank v ČR,
kdy částka v českých korunách je převedena v rámci
jednoho dne, a to bez příplatku za prioritní
zpracování.
Pokud od Vás obdržíme příkazy k úhradě přes služby
přímého bankovnictví do 12:00 hodin a na jejich provedení

budete mít na svém účtu dostatek peněžních prostředků,
předáme je do jiné banky ještě tentýž den.
Dávku s příkazy k úhradě pro nekonverzní platby (korunové
platby z korunových účtů) předávejte s požadavkem na
zpracování v on-line nebo v průběžném režimu. Dávku
s příkazy k úhradě pro konverzní platby (korunové platby
z cizoměnových účtů) můžete zadat navíc i s požadavkem
na zpracování v dávkovém režimu. Příkazy k úhradě
neoznačujte příznakem na expresní zpracování.
Abychom všechny Vaše platby dokázali zpracovat včas,
doporučujeme Vám je zadat s předstihem.

Typ příkazu
Platby zadané prostřednictvím služeb přímého bankovnictví
Platby importované v dávce (do 100 příkazů)
Platby importované v dávce (nad 100 příkazů)
Příkaz k úhradě zadaný přes Expresní linku KB
Příkaz k úhradě předaný bankovnímu poradci na pobočce KB

Doporučený čas zadání
11:30
11:00
10:00
10:00
10:00

Později zadané platby mohou být zpracované pouze částečně, a tedy i připsané na účet příjemce v jiné bance až následující pracovní den.

I nadále můžete u příkazů k úhradě do jiných bank požadovat
expresní zpracování, zejména v případech, kdy chcete mít
jistotu jejich provedení, tedy potřebujete mít rychlé
a garantované prioritní zpracování příkazu k úhradě tentýž

den, kdy byl zadán; anebo když nestihnete příkazy k úhradě
zadat do 12:00 hodin a potřebujete zajistit jejich připsání
příjemci v jiné bance ještě tentýž den.

❚ změny parametrů platebních karet ještě jednodušeji a rychleji
pro zmocněnou osobu
Používání platebních karet každoročně roste, Česká republika
je např. lídrem v používání bezkontaktních karet. Neustále se
snažíme naše služby zlepšovat a vycházet vstříc požadavkům
Vás, našich klientů, a proto Vám nyní představujeme tyto
novinky:
❚ Pro jednodušší a rychlejší obsluhu platebních karet jsme
již v prosinci 2017 přinesli změnu parametrů karet
v reálném čase. Změnu limitu na kartě nebo změnu
povolení či zakázání plateb na internetu provádíme
v rámci několika vteřin.
❚ Další novinkou je tzv. zamykání karet. Prostřednictvím
internetového nebo mobilního bankovnictví můžete
jednoduše a rychle zamknout platební kartu pro všechny
on-line platby nebo naopak ji odemknout.

❚ Firmy, které používají větší počet služebních platebních
karet, si mohou nastavit oprávnění pro zmocněnou osobu
ve firmě (např. účetní, finanční ředitel/ka…). Oprávnění je
možné zřídit u pracovníka banky nebo přímo ve službách
přímého bankovnictví. Máte tak možnost měnit parametry
karet jednou určenou osobou ve firmě. Tato „zmocněná
osoba“ může měnit parametry (tj. např. limity pro platby
a výběry, povolení plateb na internetu, žádat a rušit
digitální verze karet apod.), a to u všech karet, které jsou
nebo budou vydány k firemním účtům, do nichž má
povolení nahlížet; může i samostatně, tj. bez asistence
pracovníka banky, zasílat reklamace transakcí platební
kartou on-line, a to přímo z přehledu plateb ve službách
přímého nebo mobilního bankovnictví.
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❚ korporátní klienti kB mohou ovládat účty různých bank
v různých zemích z jedné aplikace
Komerční banka ve spolupráci s mateřskou Société Générale
nabízí multibankovní aplikaci internetového bankovnictví
Sogecash Web. Klienti zde mohou po jediném přihlášení
spravovat své účty vedené v různých bankách v různých
zemích. K dispozici je rovněž varianta pro mobilní
bankovnictví Sogecash Web Mobile. Nástroj je určený jak
pro lokální společnosti spravující účty ve více bankách nebo
s pobočkami v zahraničí, tak i pro velké mezinárodní
korporace. V kombinaci s řešením Sogecash® SWIFTNet
a Sogecash® SFTP pokrývá i ty nejnáročnější požadavky
kladené na služby cash managementu.

Máte o službu zájem? Obraťte se na naše produktové
specialisty. Rádi Vám připravíme individuální řešení, které
zjednoduší ovládání Vašich účtů a tok plateb ve Vaší
společnosti. Pro více informací nás kontaktujte na
ccm@kb.cz.

Sogecash Web je pro uživatele dostupný z více typů zařízení.
Klientům je k dispozici v režimu 24/7, to vše při zachování
vysokého standardu bezpečnosti. Kromě zadávání plateb
nabízí Sogecash Web řadu funkcionalit, jako je například
stahování denních a průběžných výpisů, vyhledávání
transakcí za uplynulých 90 dní nebo zasílání alertů. Aplikace
umožňuje značnou variabilitu nastavení a rovněž administraci
uživatelských práv na straně klienta.

❚ Dokumenty nám můžete zasílat on-line
Máme pro Vás novinku, která Vám usnadní život
a přinese více času na podnikání. Nyní nám můžete nově
zasílat dokumenty prostřednictvím internetového a mobilního
bankovnictví.
O jaké dokumenty se jedná? O ty, které souvisejí
s financováním na základě těchto smluv:
❚

smlouva o úvěru (včetně kontokorentního
a revolvingového úvěru)

❚

smlouva o povoleném debetu

❚

smlouva o služební/korporátní kreditní kartě

❚

smlouva o poskytnutí bankovní záruky

❚

smlouva o otevření akreditivu

❚

rámcová smlouva o poskytování finančních služeb

Pokud jsme s Vaší firmou uzavřeli některou z výše uvedených
smluv, můžete již dokumenty, které máte bance předkládat,
zasílat prostřednictvím služeb přímého nebo mobilního
bankovnictví on-line. Dokumenty můžete zasílat jako
naskenované kopie ve formátech např. PDF, JPEG, TIFF,
PNG, XML a dalších, které akceptujeme.
Pokud v souladu s příslušnou smlouvou nebo na základě
požadavku banky musí být předkládané dokumenty opatřeny
podpisem klienta (týká se zejména účetní závěrky nebo
přiznání k dani z příjmů), nově stačí, když tyto dokumenty
zašle on-line přímo statutární zástupce klienta nebo k tomuto
jednání zmocněná osoba klienta (a to bez nutnosti je předem
podepsat). Dokumenty mohou zasílat i jiné osoby, podmínkou
však je, aby na zaslaných dokumentech byl podpis
statutárního orgánu klienta.
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❚ Nové přihlašování do internetového bankovnictví MojeBanka
a MojeBanka Business
V průběhu podzimu letošního roku chystáme další významné
změny v oblasti přímého bankovnictví. Přinášíme novou
přihlašovací obrazovku, která se vyznačuje jednoduchým
vzhledem bez rušivých vlivů, a novou aplikaci pro správu
osobních certifikátů Můj profil, která nahradí stávajícího
certifikačního průvodce.
Zároveň Vám, našim klientům, přineseme i novou metodu
pro přihlašování, aplikaci pro chytré telefony s názvem
KB Klíč. Pomocí této zabezpečené aplikace budete moci
potvrzovat přihlašování i transakce. Postupně tak budeme
nahrazovat certifikát v souboru touto přihlašovací metodou.
Výhodou oproti certifikátu v souboru je její maximální

mobilita – nebude nutné
již instalovat certifikát
do počítače a budete
se moci přihlásit kdykoli
a odkudkoli. Klienti bez
chytrého telefonu budou
moci využít standardní
metody – uživatelské jméno,
bezpečnostní heslo
a autorizační SMS zprávy.
Řešení certifikátu na čipové
kartě budeme podporovat
i v budoucnu.

P r a K t I c K é t I P Y a V Y c h Y táV K Y
❚ Pohodlné placení faktur v přímém bankovnictví
Pro Vás a Vaše zákazníky, kterým posíláte faktury, jsme
připravili řešení, které jistě oceníte.
Pokud faktura obsahuje platební QR kód, stačí ji pouze
nahrát přes nové pole „QR platba“ na formuláři Příkaz
k úhradě v CZK, veškeré platební údaje se automaticky vyplní,
takže platbu stačí už jen autorizovat a odeslat.
V mobilním bankovnictví je možné zadávat platby pomocí
platebních QR kódů již několik let, nyní tento jednoduchý
způsob umožníme i ve službách přímého bankovnictví
v aplikacích MojeBanka i MojeBanka Business, a to buď
otevřením uloženého souboru v počítači, nebo přetažením
souboru (funkce drag & drop). Podporované formáty souborů
jsou PFD, BMP, GIF, JPEG, PNG a WBMP.
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P r a K t I c K é t I P Y a V Y c h Y táV K Y
❚ kontrola vyplnění variabilního, specifického nebo konstantního
symbolu
Připravili jsme pro Vás jednoduché řešení, které umožní
upozornit Vaše zákazníky, pokud při zadání platby

zapomenou uvést například variabilní symbol, který
potřebujete pro správné přiřazení platby.

Služby přímého bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business
a Proﬁbanka upozorní uživatele na chybějící údaj informační
hláškou. Lze nastavit i další podmínky pro zobrazení hlášky,
například kontrolovat minimální počet znaků.

Aby Vám služba co nejlépe vyhovovala, budeme od Vás
pro její nastavení potřebovat tyto parametry:
❚ pro jaká čísla bankovních účtů má být kontrola nastavena
❚ jaké symboly se mají kontrolovat
❚ jaké podmínky mají symboly splňovat
Pokud o službu kontroly vyplnění variabilního, specifického
nebo konstantního symbolu budete mít zájem, kontaktujte
svého bankovního poradce.

Vaše zákazníky můžeme také informovat, jaký údaj mají
uvést do variabilního symbolu (variabilní symbol je číslo Vaší
smlouvy nebo rodné číslo).

a K t U a l I t Y z E s V ě ta a l E g I s l at I Va
❚ zrušení zadávání země příjemce u sEPA plateb a sEPA inkas
Na srpen 2018 pro Vás připravujeme
zjednodušení při vyplňování příkazů k SEPA
platbě a SEPA inkasu. Již nebudete muset
vyplňovat pole Země příjemce u SEPA platby
a Země plátce u SEPA inkasa. Toto pravidlo platí,
ať už zadáváte SEPA platby prostřednictvím
služeb přímého bankovnictví (MojeBanka,
MojeBanka Business, Profibanka, MultiCash),
prostřednictvím mobilních aplikací (Mobilní
banka, Mobilní banka Business), nebo příkazy
importujete v dávce [ve formátech BEST, EDI
BEST, XML pro SCT (pain.001.001.03) a CML
pro SDD (pain.008.001.02)]. Používáte-li pro
zadání SEPA platby papírové příkazy, upravili
jsme pro Vás formuláře pro jejich jednodušší
vyplňování.

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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