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❚ Zahraniční platby s KB rychleji
Komerční banka zrychlila odesílání zahraničních plateb
v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK
a CAD s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den.
Změna se týká zahraničních plateb zadaných do 11:00 hodin
v pracovní den:
❚ prostřednictvím on-line formuláře v internetovém bankovnictví
❚ importem v dávce v on-line režimu v internetovém
bankovnictví
❚ importem v dávce v průběžném režimu v internetovém
bankovnictví (pokud je v okamžiku jejich zadání na účtu
klienta dostatek peněžních prostředků)
❚ na papírovém formuláři přes pobočku KB (do 10:30 hodin)
❚ z trvalých příkazů k zahraniční platbě

Všechny takto klienty zadané zahraniční platby v pracovní
den do 11:00 hodin předáme k dalšímu zpracování
zahraničních plateb tak, aby byly připsány na účet banky
příjemce v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0.
Provádění urgentních zahraničních plateb zůstává beze
změny, tedy za příplatek dle Sazebníku KB. Zadávat
urgentní zahraniční platby je možné v pracovní dny až do
14:00 hodin v měnách EUR, USD, GBP a CAD a do 13:00
hodin v měnách CZK, DKK, CHF, NOK a SEK.
Takto zadané zahraniční platby jsou připsány na účet banky
příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0. Více
info na: https://www.kb.cz/rychlejsi-zahranicni-platby.

❚ Nezapomeňte – od 1. 1. 2021 platby kartou přes internet potvrdí KB Klíč
Zavádíme novou metodu ověření platby kartou na internetu,
a to pomocí KB Klíče. S KB Klíčem rychle, jednoduše
a navíc zcela bezpečně potvrdíte platbu. Tato metoda
plně vyhovuje moderním bezpečnostním standardům
v rámci EU.
Jako alternativu pro ověření platby kartou na internetu
můžete využít bezpečnostní heslo pro přihlášení do
MojeBanka Business spolu se zadáním SMS kódu.
Vše potřebné se dozvíte ZDE.

❚ O příchozích korunových platbách z jiných tuzemských bank
se dozvíte rychleji
Na notifikaci o příchozích korunových platbách z jiných
tuzemských bank již nemusíte čekat do následujícího dne.
Nově Vám ji zašleme neprodleně poté, co na Vašem účtu
navýšíme disponibilní zůstatek.
Stačí si v internetovém bankovnictví MojeBanka Business
v sekci Oznámení nastavit pro Vás vyhovující kombinaci

Oznámení o platbách na účtech, u nichž chcete být
o pohybech na účtu informováni, a to buď formou
bezplatného e-mailu, nebo zpoplatněných SMS. Případně
si můžete v mobilním bankovnictví Mobilní banka nebo
Mobilní banka Business aktivovat Oznámení prostřednictvím
push notifikací.
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❚ Nová služba MůjPodpis ušetří čas i peníze
❚ Podepisujte dokumenty elektronicky, rychle, vzdáleně
a bez tisknutí!

obličeje. Smlouva je tímto podepsána a právně platná.
Podepsat lze například cestovní příkazy, smlouvy
s dodavateli nebo objednávky.

❚ KB Klíč lze nově využít pro další revoluční funkci –
digitalizovaný podpis smluv – MůjPodpis.
❚ KB Klíč přináší revoluci do podepisování smluv – bez
papíru, bez pera, bez kurýrů. Právně závazný úkon
prostřednictvím KB Klíče, který se odehrává pouze
v digitálním prostředí, je nyní dostupný pro kohokoli.
Právnická osoba pro její zřízení musí navštívit pobočku KB
a uzavřít Smlouvu o službě MůjPodpis, případně si také
sjednat Smlouvu o firemním certifikátu; následně pověřit
zaměstnance, kteří budou s klienty nebo zaměstnanci
dokumenty za firmu podepisovat. Správa zaměstnanců
probíhá přímo v aplikaci MůjPodpis. Po přihlášení budou
moci zadat e-mailovou adresu protistrany, které zašlou
k podpisu smlouvu či jiný právní dokument. Protistrana
obdrží notifikaci o čekajícím souboru, který může
zkontrolovat. V aplikaci smlouvu schválí a na svůj mobilní
telefon obdrží žádost o závazný podpis smlouvy. Ten se
fakticky provede zadáním PIN, otiskem prstu nebo scanem

Fyzické osobě pro zřízení služby MůjPodpis stačí, aby
se přihlásila na adrese www.mujpodpis.cz a potvrdila
Produktové podmínky. Nemusí tak uzavírat Smlouvu
o službě MůjPodpis a navštěvovat pobočku KB.
Více informací o webové aplikaci MůjPodpis naleznete ZDE.

❚ Roger – novinka v KB službách pro provozní financování
Náš nový partner, Platební instituce Roger, již od roku
2013 úspěšně rozvíjí moderní služby v oblasti provozního
financování.
V rámci partnerství s Rogerem se KB plánuje dále věnovat
digitalizaci bankovních produktů a rozšiřovat společnou
nabídku v oblasti provozního financování, jak pro mladé
rozvíjející se firmy formou faktoringu, tak i pro velké
společnosti formou financování dodavatelského řetězce.

odběratelů. Fintech Roger vhodně doplňuje KB nabídku
úvěrování provozních potřeb a klasického faktoringu.
Roger si zakládá na tom, aby všechny jeho činnosti a služby
fungovaly digitálně, bez administrativní zátěže, bez zadlužení.
Více informací najdete na stránkách KB i Rogera.

Roger je nejúspěšnější český fintech, který moderní on-line
formou umožňuje firmám zkrátit splatnost faktur od velkých
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❚ MultiCash 4.0 nově v nabídce KB
Rádi bychom Vás informovali, že svým klientům začínáme
nabízet nejnovější generaci aplikace MultiCash.
MultiCash je modulární multibankovní systém
elektronického bankovnictví, který umožňuje
v elektronické podobě získávat informace o účtech
a zpracovávat platební příkazy, je primárně určený
pro firemní zákazníky.
Od chvíle, kdy jsme MultiCash zařadili do nabídky KB, uběhlo
již mnoho let a tento systém se stal jedním z nejúspěšnějších
produktů v oblasti plateb. Nyní nastává čas ke generační
obměně a svým klientům přinášíme možnost získat
nejnovější verzi, která je založena na zcela nové architektuře

systému a přináší řadu vylepšení, jako např. nové intuitivní
uživatelské rozhraní nebo nejvyšší možné zabezpečení
se zaměřením na současné bezpečnostní standardy.
Klientská podpora pro současnou verzi 3.x zůstává
samozřejmě zachována i nadále, není tedy nutný okamžitý
přechod na novou verzi. Upgrade u klientů bude postupný
a dává smysl zvláště u společností, kde se plánuje výměna
HW nebo operačního systému. V této souvislosti
připomínáme, že pro úspěšné nasazení nové verze je nutný
servisní zásah, který je zpoplatněn. V případě Vašeho zájmu
kontaktujte prosím svého bankovního poradce, který je
připraven zodpovědět Vaše otázky.
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❚ Kdy nejpozději zadat platby v roce 2020?
Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány
na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě v roce 2020,
mohou klienti zadat ještě 31. 12. 2020 jako standardní
prostřednictvím služeb internetového bankovnictví nebo
na přepážce pobočky.
I v letošním roce můžete využít Okamžité úhrady
(Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady)
mezi bankami, které přistoupily ke schématu Okamžitých
plateb. Tuto informaci dostanete ve službách internetového
bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business a Mobilní
banka, ve kterých je možné zadávat Okamžité odchozí
úhrady. Okamžité platby ovlivní disponibilní zůstatek účtu
do několika vteřin.
Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady přijaté
a zaúčtované na účtu v KB do 20:30 hodin dne 31. 12. 2020
ovlivní zůstatek na výpise z účtu v KB k 31. 12. 2020.
Později přijaté nebo později zaúčtované Okamžité příchozí
úhrady a Okamžité odchozí úhrady ovlivní disponibilní
zůstatek účtu v KB, avšak na výpise z účtu klienta mohou
být zaúčtované až v novém roce.

přestávky. Příkazy ke standardním odchozím úhradám
budou na pobočkách přijímány do 11:00 hodin a k super
expresním odchozím úhradám do 13:00 hodin.
Odchozí úhrady v rámci KB v českých korunách je možné
zadat prostřednictvím služeb internetového bankovnictví
jako jednotlivé příkazy nebo dávky příkazů v on-line režimu
ještě 31. 12. 2020 do 20:30 hodin a na přepážce pobočky
do 13:00 hodin.
Detailní informace o lhůtách předávání příkazů na konci roku
2020 naleznete ve vývěskách internetového bankovnictví
a na www.kb.cz/konec-roku. Příkazy k odchozím
úhradám, které jsou splatné v roce 2021, jsou v závěru roku
2020 přijímané ve službách internetového bankovnictví
ve standardních lhůtách a na přepážkách poboček nebo
prostřednictvím sběrného boxu v rámci otevírací doby
poboček KB.

Jednotlivé příkazy ke standardním odchozím úhradám
do jiné banky je možné zadávat prostřednictvím služeb
internetového bankovnictví 31. 12. 2020 do 13:00 hodin,
dávky příkazů v on-line režimu do 12:00 hodin jako
standardní odchozí úhrady a příkazy k expresním odchozím
úhradám do 14:30 hodin. Později zadané příkazy mohou
být do jiné banky předané až začátkem roku 2021.
Upozorňujeme, že pobočky KB mají dne 31. 12. 2020
zkrácenou otevírací dobu do 13:00 hodin bez polední
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❚ Firma pro vás – založení s.r.o. bez běhání po úřadech
Navázáním spolupráce se společností Zakladači s.r.o.
rozšiřuje Komerční banka „ekosystém“ služeb otevřeného
bankovnictví, které pomáhají podnikatelům a firmám
nastartovat jejich byznys.

umožňuje založení společnosti on-line z pohodlí domova.
Běžné založení s.r.o. dnes znamená hodiny vynaloženého
času, domlouvání schůzek s notářem, návštěvy úřadů,
banky a ve výsledku se celá záležitost táhne až několik týdnů.

❚ Novou s.r.o. už za několik dní a z pohodlí domova
Firma pro vás je určena všem, kdo plánují založení s.r.o.
a nechtějí kvůli tomu ztrácet čas běháním po úřadech. Úřady
totiž podle nás mají obíhat data, a ne lidé. Služba proto

Firma pro vás se postará o vše a založí s.r.o. již
za několik dní. Kromě povinných poplatků úřadům klienti
neplatí nic navíc. Za jednodušší formy s.r.o. tak zaplatí
necelých 5 000 Kč.

❚ Jak si založím s.r.o.?
Je to opravdu jednoduché, stačí na stránkách
www.firmaprovas.cz vyplnit on-line formulář, s nímž
pomůže interaktivní průvodce. Klient pak podepíše e-mailem
doručenou dokumentaci k zakládané firmě a podpisy nechá
ověřit na pobočce CzechPOINT. Ty jsou téměř na každé

poště. Dokumenty poté odešle na adresu provozovatele
služby a pak už se může soustředit jen na své podnikatelské
aktivity. K takto založené společnosti mu navíc v Komerční
bance otevřeme podnikatelský Profi účet na dva roky
zdarma s dalšími výhodami.

6

CORPORATE
NEWS

P R A K T I C K É T I P Y A V Y C H Y TÁV K Y
❚ Otevřené bankovnictví KB přináší digitální transformaci firmám
Placení z agregovaných účtů (PIS) nyní v aplikaci
MojeBanka Business
Komerční banka patří mezi průkopníky v otevřeném
bankovnictví a jako první v České republice nabídla
multibanking i pro firmy. Jedno internetové nebo mobilní
bankovnictví KB Vám stačí k obsluze všech Vašich účtů
z pohodlí kanceláře nebo domova, pro klienty i firmy. Díky
této funkčnosti můžete mít dnes pod kontrolou zůstatky
a transakční historii všech Vašich účtů snadno a rychle
z jednoho místa.

Pro všechny partnery a jejich vývojáře je výchozím bodem
KB API portál www.kb.cz/api, kde se nacházejí veškeré
potřebné informace pro dostupné i připravované API služby.
❚ Služby poskytování bankovní identity na žádost klienta
– stále více klientů využívá službu „KB eIDENTITY“, která
umožňuje prostřednictvím placeného API rozhraní ověřit
identitu klientů KB. Je určena pro společnosti, které
doposud ověřovaly identitu svých klientů pro účely
registrace či uzavření smluv osobně nebo kurýrem a chtějí
přesunout tyto aktivity do digitálního světa.

V současné době si do internetového nebo mobilního
bankovnictví KB připojíte 13 českých a slovenských bank
a další budou brzy následovat. Donedávna měli klienti tuto
možnost jen v rámci svých soukromých účtů, ale od srpna
letošního roku MojeBanka Business nabízí možnost připojit si
agregované účty pro náhled na zůstatky a transakční historii.
Další novinkou je možnost placení v internetovém
bankovnictví MojeBanka Business. Od konce letošního
září MojeBanka Business umožňuje placení z takto
agregovaných účtů u sedmi tuzemských bank (Air Bank,
ČSAS, Equa Bank, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní
spořitelna a J&T) a od října je tato možnost i v Mobilní bance.
Díky tomu máte snadno a rychle pod kontrolou nejen
zůstatky a transakční historii, ale nově můžete iniciovat
platby z účtů u různých bank z jednoho místa.
Otevřené bankovnictví znamená i zpřístupňování
nabídky služeb KB pro aplikace a weby třetích stran.
Služby založené na poskytování rozhraní API otevírají
cestu k „bankovnictví bez hranic“. A to nejen fintechům
a start-upům.
KB proto buduje celý „ekosystém“ digitálních rozhraní API.
Jako prioritní zde vnímáme obchodní potenciál ucelených
balíků řešení, optimalizovaných pro využití klientem, nikoli
pouze technickou stránku napojení.

Služba je k dispozici svým zákazníkům nepřetržitě 24 hodin
každý den, oproti fyzickému ověřování ušetří náklady
na provoz a okamžitým on-line ověřením zásadně zvýší
procento úspěšně dokončených registrací.
Pro uzavření smlouvy o poskytování služby prosím
kontaktujte svého bankovního poradce.
Koncem tohoto roku také začneme poskytovat službu
„KB Login“ – snadné a ověřené přihlašování klientů
do digitálních služeb partnera stejným bezpečným,
důvěryhodným a zabezpečeným nástrojem, jako
do digitálních kanálů Komerční banky.
❚ Propojení s účetními, ERP a e-commerce systémy –
další neméně zajímavou službou je připravované přímé
propojení účetního či podnikového systému s bankou.
Tzv. „KB API Business Suite“ umožní rozvoj, inovace
a digitální transformaci byznysu v době, kdy klienti vyžadují
vzdálenou digitální obsluhu více než kdykoliv předtím.
Hlavním benefitem je automatizace, např. v oblasti účetních
a logistických procesů nebo e-shopů. Na přelomu roku
předpokládáme uvolnit do veřejného pilotního provozu
první etapu, která přináší aktualizaci zůstatků účtů,
stahování historie transakcí a výpisů z účtu.

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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