Seznam neaktuálních produktů
Dětské konto Beruška

Účet pro děti od narození do 15 let - od 8 let s vlastní kartou.

Všechny výhody


Účet pro děti od narození do 15 let



Od 8 let dítě může využívat platební kartu pro výběry z bankomatů a placení u obchodníků



Na kartu si může vybrat vlastní obrázek



Zdarma hotovostní vklady na pokladně a 1 výběr na pokladně měsíčně



2 výběry z našich bankomatů měsíčně zdarma



Výhodné úročení přináší lepší zhodnocení vkladů



Pro děti můžete sjednat i další produkty, např. dětské životní pojištění Brouček nebo stavební spoření pro
děti

Jak získat
Zákonný zástupce dítěte musí být starší 18 let.
Připravte si:

2 doklady totožnosti, např. občanský a řidičský průkaz.
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Perfektní půjčka

Hotovostní či bezhotovostní spotřebitelský úvěr s jednotnou úrokovou sazbou bez poplatků a čekání.

Proč KB?
Na nic nečekejte
O schválení úvěru rozhodneme okamžitě.
Neplaťte pokuty
Za částečné nebo úplné předčasné splacení Vás nečekají sankce.
Půjčte si online
Máte předschválený úvěrový limit? Vyřiďte půjčku online do 24 hodin.

Detaily produktu
Co je Perfektní půjčka
 jedná se o hotovostní nebo bezhotovostní úvěr v rozmezí 30 000 až 600 000 Kč zcela bez poplatků


půjčka s úrokovou sazbou 15,9 % p.a. pro všechny splatnosti



je určena výhradně pro osobní nepodnikatelské účely a je splácena vždy z běžného účtu vedeného u KB



maximální splatnost úvěru je 6 let



rozhodnutí o poskytnutí úvěru se dozvíte okamžitě



klienti s předschváleným úvěrovým limitem si mohou půjčku zřídit prostřednictvím internetového
bankovnictví MojeBanka– vyřízena bude do 24 hodin



úvěr lze sjednat bez zajištění



nabízí částečné nebo úplné předčasné splacení bez sankcí



podle potřeb si můžete rozložit splácení úvěru na dobu, která Vám vyhovuje



můžete si vybrat den splácení – například po výplatě



nabízíme také možnost sjednání doplňkové Pojištění schopnosti splácet pro případ nečekaných
životních událostí
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Co je pro Vás důležité
pro získání Perfektní půjčky budete potřebovat:
 2 doklady totožnosti – občanský průkaz a např. cestovní pas
 podklady k prokázání Vašeho příjmu
 potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu o
zaplacení daně

Důležité informace
Určeno
Občanům ČR, cizincům s trvalým pobytem a občanům EU s povolením k přechodnému/trvalému pobytu
v ČR.
Účel
Výhradně pro osobní nepodnikatelské potřeby.
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Premium půjčka

Neúčelový osobní úvěr s maximální splatností 6 let a možností získat bez zajištění až 2 500 000 Kč.

Proč KB?
Na nic nečekejte
O poskytnutí úvěru rozhodneme okamžitě.
Neplaťte pokuty
Za částečné nebo úplné předčasné splacení Vás nečekají sankce.
Zeptejte se
Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné Infolince KB.

Detaily produktu
Co je Premium půjčka
 jedná se o neúčelový spotřebitelský úvěr v rozmezí od 300 000 Kč do 2 500 000 Kč bez nutnosti
zajištění
 určen výhradně na osobní nepodnikatelské účely
 nabízí možnost dozajištění – ručením, vkladem u KB nebo stavebním spořením u Modré pyramidy
stavební spořitelny
 splácí se vždy z běžného účtu u KB a to po dobu maximálně 6 let
 rozhodnutí o poskytnutí úvěru se dozvíte okamžitě
 úvěr je možné zcela nebo částečně předčasně splatit bez sankcí
 můžete si zvolit takový den splátek, který Vám nejvíce vyhovuje – například po výplatě
 k půjčce si můžete sjednat Pojištění schopnosti splácet pro případ nečekaných událostí

Co je pro Vás důležité
pro získání Premium půjčky budete potřebovat:
 2 doklady totožnosti – občanský průkaz a např. cestovní pas
 podklady k prokázání Vašeho příjmu
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 potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu o
zaplacení daně

Důležité informace
Určeno
Občanům ČR, cizincům s trvalým pobytem a občanům EU s povolením k přechodnému/trvalému pobytu
v ČR.
Účel
Výhradně pro osobní nepodnikatelské potřeby.
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Mprofi

Podnikatelský úvěr se zajištěním M – zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Proč KB?
Až 5 milionů Kč
Pomůžeme Vám financovat investiční potřeby až do výše 5 mil. Kč.
Buďte v klidu
Nabízíme Vám možnost sjednání Pojištění schopnosti splácet.
Na nic nečekejte
Celý proces schválení úvěru jsme výrazně zkrátili a zjednodušili.
Jak mohu pořídit tento produkt?
Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Detaily produktu
Co je M – Profi úvěr
 jedná se o krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý podnikatelský úvěr se zajištěním M-zárukou
Českomoravské záruční a rozvojové banky a pohyblivou úrokovou sazbou
 umožňuje financování
 oběžných prostředků – zásob
 hmotného investičního majetku – kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru (výjimkou je nákup
komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní technika)
 úvěr lze čerpat
 jednorázově nebo postupně
 přímo na účet dodavatelů na základě předložených dokladů
 převodem na účet klienta – k ověření účelovosti provede KB později na základě údajů z účetnictví
klienta
 investiční potřeby jsou financovány vždy na základě předložených dokladů až do výše 5 000 000
Kč
 lze splácet postupně měsíčními splátkami počínaje měsícem, který následuje po vyčerpání úvěru
 nabízíme možnost sjednání doplňkového Pojištění schopnosti splácet
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úvěr poskytujeme výhradně v CZK a jeho cena se řídí Sazebníkem Komerční banky

Co by Vás dále mohlo zajímat


pohyblivá úroková sazba je vázána na:
 RS KB v Kč
 PRIBOR v Kč



doplňkové Pojištění schopnosti splácet:
 jedná se o účinný nástroj pro plnění závazků i v případě neočekávaných životních situací
 kryje rizika smrti, plné invalidity i pracovní neschopnosti
 věk pojistného se musí pohybovat v rozmezí 18 až 60 let
 k pojištění není nutno vyplňovat zdravotní dotazník – podepisuje se pouze Prohlášení o
zdravotním stavu
 společný limit plnění pro jednu a všechny pojistné události z pojištění pro případ plné invalidity a
smrti je 2 500 000 Kč

Co je pro Vás důležité
pro získání M – Profi úvěru budete potřebovat:
 žádost o úvěr
 aktuální dokumenty opravňující k podnikání
 účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora


za poslední dvě účetní období



aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů

 kopii přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle Zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád za poslední
účetní období spolu s doplňujícími údaji
 doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku


u úvěrů s částkou převyšující 2 000 000 Kč

 3 měsíční výpisy z běžného účtu (noví klienti)


který měl klient veden u své předchozí hlavní banky



tyto výpisy nesmí být starší než 6 měsíců

Důležité informace
Určeno
Právnickým a fyzickým osobám s oprávněním podnikat a daňovou povinností v ČR.
Účel
Úvěr umožňuje financovat oběžné prostředky a hmotný investiční majetek
Záruka
Zajištění poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.
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Kreditní karta pro podnikatele

Kreditní karta pro úhradu provozních nákladů ve Vašem podnikání s úvěrovým limitem až 200 000 Kč

Proč KB?
Šetřete
Nabízíme bezúročné období až 45 dní pro všechny typy transakcí.
Užívejte výhod
K MasterCard získáte benefity MasterCard Business Selection.
Nastartujte se
Na start podnikání od nás můžete získat 30 000 Kč.

Detaily produktu
Co je Kreditní karta pro podnikatele


mezinárodní embosovaná bezkontaktní karta MasterCard s čipem



jedná se o kombinaci platebního produktu a bezúčelového úvěru revolvingového typu bez nutnosti
zajištění



jako bonus získáte 30 000 Kč do začátku podnikání bez ohledu na to, zda jste či nejste klientem KB



je určena klientům i neklientům KB z řad podnikatelů i bytovým družstvům a společenstvím vlastníků
jednotek, pokud mají u KB vedený běžný účet déle než 6 měsíců



Kreditní karta pro podnikatele umožní stálý a pohotový přístup k finančním prostředkům


výběr hotovosti z bankomatu, na přepážce banky nebo při platbě u obchodníka bez poplatku za
výběr (Cash Back)





platba u obchodníků i na internetu



bezhotovostní převody na jiné běžné účty



dobití kreditu u všech mobilních operátorů na vybraných bankomatech

získáte měsíčně zdarma 1 výběr z bankomatu v zahraničí
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můžete využít bezúročného období až 45 dní pro všechny typy transakcí



můžete si také vybrat výši splátky a způsob splácení úvěru



nabídneme Vám možnost navrhnout si vlastní design kreditní karty (MojeKarta)



po vzájemné dohodě s bankou je stanovena výše úvěrového limitu v rozmezí 20 – 200 tisíc Kč



úvěr získáte na základě vyhodnocení finanční situace Vaší firmy:


pro posouzení žádosti o kreditní kartu postačí kopie posledního daňového přiznání



klienti s podvojným účetnictvím navíc přiloží ještě aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát



pokud máte u KB aktivní běžný účet, nemusíte předkládat finanční výkazy Vaší firmy



úvěr budete čerpat opakovaně v závislosti na splácení čerpané půjčky – prostřednictvím vydané
kreditní karty nebo bezhotovostním převodem až do výše nastaveného limitu



úvěr je splácen pravidelní měsíční splátkou ve výši 1/10 z čerpané částky úvěru + úrok



výši a datu splatnosti měsíční splátky budete informován výpisem k úvěrovému účtu



získáte přístup k účtu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví


internetové bankovnictví MojeBanka



telefonní bankovnictví Expresní linka



PC bankovnictví Profibanka

Co by Vás dále mohlo zajímat


způsob splácení úvěru:
 příkazem k úhradě v hotovosti


po 20. dni v měsíci, ve kterém byl výpis vystaven



splátka musí být připsána na úvěrový účet nejpozději k datu splatnosti – k poslednímu dni v
měsíci

 automatickým převodem z účtu vedeného v KB nebo inkasem z účtu v jiné bance nejpozději k
poslednímu dni v měsíci

 mimořádnou splátkou
 v období od 21. do posledního dne v měsíci lze mimořádné splátky provádět až po uhrazení
měsíční splátky
 vztahuje se na hotovostní i bezhotovostní operace provedené kreditní kartou
Aktualizace 29.6.2018



bezúročné období
 pokud splníte podmínky pro přiznání bezúročného období, nebudete na konci měsíce platit úroky,
které byly na výpisu uvedeny jako součást splátky
 o nabídce bezúročného období v délce až 45 dní i o částce čerpaného úvěru budete informováni
výpisem
 pro přiznání výhody bezúročného období musíte uhradit čerpanou splátku úvěru k datu výpisu –
nejpozději do 20. dne (včetně) v měsíci, kdy byl výpis vystaven
 úhrada se provádí jednou či více mimořádnými splátkami



pokud zaregistrujete svou kartu do programu MasterCard Business Selection, získáte přístup k řadě
dalších benefitů, které mohou přispět k růstu Vašeho podnikání – detailní informace naleznete na
business.mastercard.cz

Důležité informace
Určeno
Podnikatelům a firmám
Typ úvěru
S kartou získáte revolvingový úvěr s limitem 20 – 200 000 Kč.
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