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❚ Bankovní identita – digitální klíč,
který Vám odemkne cestu k novému byznysu
V letošním roce přinesly tuzemské banky svým
klientům přelomovou službu v oblasti digitalizace,
a sice BankID – jednotnou platformu pro elektronickou
identitu, se kterou mohou klienti prostřednictvím
své banky ověřovat svoji totožnost a přistupovat
k online službám veřejné správy či se tímto způsobem
identiﬁkovat při využívání produktů a služeb
komerčních subjektů, tedy stejným způsobem, jakým
se přihlašují do svého internetového bankovnictví.
BankID se tak stala další státem uznávanou
identiﬁkační metodou, stejně jako např. občanský
průkaz s čipem.
❚ Nabídněte své obchodní online prostředí 6 milionům
zákazníků
Firmy se již nemusí trápit s administrativou spojenou
s registrací nebo ověřováním identity svých zákazníků.
Díky BankID mohou nabízet čerpání svých online služeb
milionům klientů s jistotou, že vědí, s kým jednají. Jedná
se zejména o distributory plynu, elektřiny, telekomunikační
společnosti, finanční či pojišťovací domy atd., tedy tam,
kde na základě ověření lze uzavírat smlouvy nebo provádět
změny v rámci využívaných služeb či tarifů. Zákazníci už tak
nemusí chodit na provozovnu, protože si vše vyřídí online,
což ve finále šetří čas a peníze na obou stranách.

smluv či odchodů z formuláře. Šance na uzavření smlouvy
se zvyšuje až o 30 %. Poslední novinkou je možnost online
podpisu smlouvy zákazníkem pomocí BankID.
❚ Z jakých služeb BankID si vybrat?
BankID nabízí hned několik služeb v jednom. Pokud
provozujete e-shop nebo klientský portál, využijete službu
CONNECT pro online přihlašování klientů. Pro ověření
totožnosti klientů se Vám zase bude hodit služba IDENTIFY.
O to, aby si Vaši zákazníci mohli snadno aktualizovat své
údaje, se postará služba NOTIFY. A pro snadný podpis
smlouvy online tu je služba SIGN. Přehled předávaných
údajů o zákaznících dle zvolené služby včetně ceny za
jednotlivé služby získáte na stránkách BankID pro firmy.

Samozřejmě, že zbystřit by měli všichni provozovatelé
e-shopů či internetových portálů spojených s potřebou
ověřování klientů.
❚ Pomůže BankID i mé firmě?
Pokud v rámci svého byznysu potřebujete ověřovat
totožnost svých zákazníků, vyplňovat formuláře či smlouvy,
tak určitě ano. BankID Vaší firmě přináší důvěryhodnou
a bezpečnou metodu pro jednoznačnou identifikaci klientů,
díky které se rovněž snižuje množství podvodů. S BankID
můžete ověřit totožnost Vašeho zákazníka až na úrovni
požadavků zákona o praní špinavých peněz (AML).
Dalšími benefity BankID jsou automatická vyplnění ověřených
údajů zákazníka, což snižuje počet případů nedokončených

❚ S nasazením BankID do firemního procesu pomůže i KB
Velkou výhodou BankID je poměrně jednoduchá
implementace a napojení na firemní systémy.
S implementací i výběrem vhodné služby dle potřeb Vaší
firmy poradí i specialisté v KB. Pro více informací nás
kontaktujte na +420 955 512 220 nebo mailem na
BankID_podpora@kb.cz. Více informací o bankovní
identitě pro firemní klienty získáte rovněž na stránkách KB.
Zjednodušte tak jednou provždy své podnikání a získejte
více zákazníků s BankID.

1

CORPORATE
NEWS

NOVINKY
❚ We.trade se stále vyvíjí a posouvá
O platformě we.trade jsme v předchozích vydáních Corporate
News již několikrát psali. Platforma slouží ke sjednávání
obchodních kontraktů online.
We.trade se díky podnětům klientů a bank stále vyvíjí.
PŘINÁŠÍME VÁM PŘEHLED NOVINEK:
❚ NOVĚ přístup do databáze 200 mil. firem z celého
světa k dispozici pro všechny klienty platformy
we.trade.
Využitím služby SkyMinder od společnosti CRIF můžete
nyní za zvýhodněnou cenu získávat finanční reporty
o společnostech z celého světa a řadu dalších výstupů
zaměřených na komplexní vyhodnocení Vašeho
obchodního partnera.

* Available 2021

❚ NOVĚ během roku 2022 plánované rozšíření we.trade
o další země – Portugalsko, Turecko, Rumunsko
a Polsko.
Díky tomu budete moci bezpečně obchodovat i s partnery
v těchto zemích.

HLAVNÍ VÝHODY, KTERÉ KLIENTI DÍKY VYUŽITÍ
WE.TRADE ZÍSKAJÍ:
❚ Vytvoření obchodního kontraktu digitálně
❚ Platba vždy realizována automaticky po splnění
v kontraktu dohodnutých platebních podmínek
❚ Na kliknutí lze požádat banku o:
– Garantovanou platbu (BPU) – eliminuje riziko nezaplacení
– Financování pohledávky s BPU – profinancuje
odloženou splatnost u smlouvy s garantovanou platbou
– Prověření obchodních partnerů ze strany banky –
prevence proti rizikům kybernetických a jiných podvodů
❚ Online přehled o realizovaných transakcích a úspora
Vašeho času

❚ NOVĚ napojení we.trade na Váš účetní/informační
systém (ERP).
Zjednodušení a úspora času napojením Vašich obchodních
systémů na we.trade.
❚ NOVĚ efektivnější a jednodušší vyhledávání
obchodních partnerů na platformě.
Vyhledávejte ve we.trade nyní mnohem efektivněji
např. podle státu nebo města a jiných parametrů.

Více informací naleznete na internetových stránkách Komerční banky: www.kb.cz/wetrade.
V případě zájmu o využití we.trade se obraťte na svého bankovního poradce nebo kontaktujte specialisty Trade Sales:
we.trade@kb.cz.

Konkrétní zkušenost jedné české firmy s we.trade
„We.trade nám svým produktem Garantovaná platba ušetřil mnoho času a administrativní zátěže a velmi pomohl
i našemu obchodnímu vztahu s odběratelem. Díky dohodě o využití Garantované platby we.trade jsme mohli
nabídnout našemu odběrateli lepší platební podmínky bez nutnosti dodatečného ručení z jeho strany, což bylo
do té doby vyžadováno. We.trade budeme určitě v podobných situacích využívat i nadále.“
Ivan Petránek – finanční ředitel a prokurista firmy
Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o.
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❚ Expense Manager Fidoo nyní i pro KB byznysové karty
V předchozím čísle Corporate News jsme Vás informovali
o partnerství KB a Direct Fidoo. Direct Fidoo řeší
sofistikovaně a dle všech českých účetních standardů
agendu správy výdajů a napomáhá tak digitalizaci některých
procesů ve firmách. S aplikací Fidoo vyřešíte často velmi
administrativně a časově náročné agendy, jakými jsou např.
vydávání hotovostních záloh, vyúčtování výdajů z platebních
karet, a také celou agendu cesťáků.

Věříme, že v době, kdy se ukázalo, že
digitalizace je nezbytným krokem, kterým
se bude z důvodu optimalizace muset
postupně ubírat většina společností, tuto nabídku oceníte!

Díky společnému partnerství si za zvýhodněných podmínek
můžete pořídit předplacené karty Fidoo a vybavit jimi Vaše
zaměstnance, kterým byste jinak dávali peníze v hotovosti.

Vy už se pak jen můžete těšit na to, že pro Vás již konec
měsíce nebude znamenat dohledávání účtenek, jejich
nalepování na papír, kopírování, scanování a následné
odesílání e-mailem na účetní oddělení.

Pro získání více informací kontaktujte svého bankovního
poradce, který Vám rád poskytne další detaily a propojí
Vás s Fidoo.

❚ NOVĚ Vám nyní můžeme nabídnout také vyúčtování
výdajů nad KB firemními kartami. Co to znamená?
Pokud ve firmě Vaši zaměstnanci využívají KB firemní
karty, tak je nyní možné tyto karty připojit do aplikace
Fidoo. Zaměstnanec platí KB firemní kartou, fotí
účtenky a výdaje se tak dostávají do systému Fidoo.
Vyúčtování všech výdajů pak již probíhá stejným
způsobem, jakým se realizuje v případě
předplacených karet.
Celý proces se tedy ve firmě tímto způsobem
optimalizuje a sjednocuje. Účetní už nebude muset
řešit, jestli dělá vyúčtování bankovní nebo předplacené
karty.

❚ Při pojmenování příjemce zahraničních plateb se neomezujte
U zahraničních plateb je zapotřebí správně a úplně vyplnit
nejen adresu, ale i název příjemce. V některých případech
je však název příjemce tak dlouhý (např. do Číny, Tchaj-wanu,
obecně do jihovýchodní Asie), že se Vám celé jeho jméno

nebo název firmy nepodařilo vyplnit do pole v internetovém
bankovnictví. Nově proto umožňujeme vyplnit název příjemce
až na 70 alfanumerických znaků.
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❚ Používejte QR platby – nyní ještě rychlejší
Nově můžete vygenerovat QR kód nejen pro běžnou, ale
také pro okamžitou platbu s limitem do 400 tis. Kč. Peníze
za zboží či služby tak obdržíte během pár sekund od zadání
platebního příkazu na straně zákazníka, má-li vedený účet
v bance, která okamžité platby podporuje. Načtení kódu
je jednoduché, bez nutnosti přepisování platebních údajů
do formuláře. Klienti KB jej mohou v aplikaci Mobilní
banka načíst vyfocením nebo ze souboru, stejně jako
v internetovém bankovnictví MojeBanka a MojeBanka
Business. Podívejte se na stránky KB, jak vystavit QR kód
na Vaši fakturu, ZDE.

❚ Zrychlené SEPA a zahraniční platby si získaly své klienty
Zrychlené SEPA platby nabízí Komerční banka teprve
od loňského května. I přesto jich zpracovala již téměř
887 tisíc. Mimo Evropskou unii od listopadu pak
ve zrychleném režimu zadali klienti přes 67 tisíc
zahraničních plateb. Komerční banka tuto možnost
nabízí jako jediná systémově významná banka v ČR.

v pracovní dny až do 13:00 hodin. SEPA platby a zahraniční
platby v měnách CAD, EUR, GBP a USD s rychlostí urgent
je pak možné zadat v pracovní dny dokonce o hodinu déle,
do 14:00 hodin. Takto zadané SEPA a zahraniční platby jsou
připsány na účet banky příjemce rovněž v den jejich zadání,
tj. ve lhůtě D+0.

Klientům jsme zrychlili cashﬂow u 39 % SEPA plateb a u 29 %
zahraničních plateb. A obliba jejich zrychleného zpracování
stále roste. I přesto řada firemních a korporátních klientů tuto
možnost stále nevyužívá.

ZRYCHLENÉ ZPRACOVÁNÍ SEPA A ZAHRANIČNÍCH
PLATEB V KOSTCE:
❚ Týká se plateb v měnách EUR, USD, CZK, GBP, CHF,
CAD, DKK, NOK a SEK
❚ Platby zadané v pracovní den do 11:00 hodin jsou
připsány na účet banky příjemce ve stejný den
❚ Platbu lze zadat na online formuláři v mobilním nebo
internetovém bankovnictví a na papírovém formuláři
na pobočce Komerční banky (do 10:30 hodin)
❚ Platí i pro zadání importem dávky příkazů v online
režimu zpracování
❚ Online režim zpracování dávek příkazů SEPA
a zahraničních plateb si lze defaultně nastavit
v Uživatelském nastavení v Profibanka
❚ Týká se také trvalých příkazů k SEPA i zahraniční
platbě

Přitom stačí jen SEPA a zahraniční platby v měnách EUR,
USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD zadat
v pracovní den do 11:00 hodin přes internetové
bankovnictví, resp. SEPA platby i přes mobilní bankovnictví.
Na účet banky příjemce je připíšeme v den jejich zadání,
tj. ve lhůtě D+0, a to bez jakéhokoli příplatku za jejich
zrychlené zpracování. Týká se to i importu dávek příkazů,
ale pouze těch s požadavkem na zpracování v online režimu.
I nadále mohou navíc klienti zadávat SEPA i zahraniční
platby s požadavkem na urgentní rychlost zpracování, která
je ovšem s příplatkem. Zahraniční platby v měnách CZK,
DKK, CHF, NOK a SEK s rychlostí urgent je možné zadat
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❚ Řiďte své cashflow pomocí SFTP – elektronické bankovnictví
skupiny Société Générale
Máte účty ve více bankách a nechcete přepínat mezi
internetovým bankovnictvím jednotlivých bank? Máme pro
Vás řešení, které Vám umožní pracovat pouze ve Vašem
účetním systému a současně bude zajištěna výměna dat
mezi Vašimi účty a bankami. Budete tak mít přehled
o účtech i aktuálních zůstatcích, můžete zadávat tuzemské
i zahraniční příkazy k úhradě, a to jak jednotlivé, tak
hromadné, přímo ze svého účetního systému. Umožníme
Vám takto ovládat všechny účty vedené v různých bankách.
Sogecash International SFTP je tzv. „host to host“ řešení
pro vysoce zabezpečený přenos informací mezi klientem
a bankou, který probíhá napřímo mezi účetním systémem
a zabezpečeným serverem banky. SFTP má univerzální
využití v oblasti korporátního cash managementu,
protože umožňuje velkým podnikům s mezinárodním
přesahem moderní, bezpečnou, komplexní a přitom
jednoduchou správu firemních účtů vedených v bankách
ze skupiny Société Générale, ale i v ostatních bankách.

Toto řešení Vám přináší hned několik benefitů:
❚ efektivní centrální řízení likvidity na účtech Vašich poboček
v jiných zemích a bankách bez nutnosti přihlašování se
do různých internetových bankovnictví jednotlivých
bank/zemí přes webová rozhraní
❚ přenosy souborů (export/import přímo z/do Vašeho
účetního systému)
❚ výpisy v různých formátech
❚ záruku integrity souborů od okamžiku jejich vygenerování
v účetním systému až po přenos do banky
Díky SFTP je možné řídit cashflow v několika zemích
či bankách současně; jedná se tedy o nástroj, který Vám
pomůže naplnit Vaše obchodní cíle.
V případě zájmu se obraťte na svého bankovního poradce
nebo kontaktujte specializované oddělení Corporate Cash
Management Sales ccm@kb.cz.

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
❚ U plateb s konverzí zobrazujeme kurzovou marži KB
V návaznosti na Nařízení EU 2019/518 Vám při zadávání
tuzemských, zahraničních a SEPA plateb s konverzí na
formulářích v internetovém bankovnictví zobrazíme nejen
orientační částku, kterou Vám odepíšeme z Vašeho účtu
v měně Vašeho účtu, popř. která bude u plateb v rámci

Komerční banky připsána příjemci v měně jeho účtu, ale
nově také kurzovou marži Komerční banky v měně Vašeho
účtu. V rámci zvýšení transparentnosti tak budete mít větší
přehled o celkových nákladech za platbu, nejen
o samotném poplatku za provedení platby.

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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