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Balíček Municipality

Výhody
založení a vedení běžného korunového účtu zdarma
založení dalších účtů zdarma
úspora nákladů zásluhou výhod a slev obsažených
v balíčku

Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře
na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo
navštívit www.kb.cz.

nepřetržitý přístup do banky prostřednictvím přímého
bankovnictví jeden rok zdarma
překlenutí přechodného nedostatku prostředků
čerpáním povoleného debetu
nižší úroková sazba povoleného debetu než
u podnikatelských subjektů
zúčtování tuzemských i mezinárodních plateb,
zjednodušení pravidelných úhrad

Můj svět. Moje banka.
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Balíček Municipality

Co je Balíček Municipality?

• automatické overnight vklady v korunách
(ATVIS) – termínované vklady přes noc

Soubor bankovních služeb pro spolehlivou

vytvářené automaticky z nadměrného

a efektivní správu financí samosprávných

zůstatku na běžném účtu po zaúčtování

celků.

všech platebních operací dne
• A-konto nebo Expreskonto pro představitele
samosprávy
• Perfekt konto nebo Ideal konto pro ostatní

Představujeme

V základní nabídce balíček obsahuje:

Balíček Municipality.

• běžný korunový účet pro municipality, který je založen

pracovníky úřadu

i veden zdarma, včetně bezplatného zasílání měsíčních
Balíček Municipality je soubor bankovních produktů
a služeb, které pomáhají efektivně řídit finanční

výpisů poštou

Co Vám Balíček Municipality umožní?

• výběr jednoho produktu přímého bankovnictví na

záležitosti samosprávných celků. Balíček nabízí řadu

jeden rok zdarma:

Zhodnocovat disponibilní prostředky

standardních, nadstandardních i doplňkových služeb

– PC bankovnictví Profibanka

Volné finanční prostředky města, obce, kraje či svazku

určených nejen pro municipální sféru (města, obce,

– internetové bankovnictví Mojebanka

obcí výhodněji zhodnotíte díky vyšším vyhlašovaným

svazky měst a obcí a kraje České republiky), ale také

– telefonní bankovnictví Expresní linka

úrokovým sazbám při nižších zůstatcích na účtu.

pro její představitele (hejtmany, starosty a členy
zastupitelstev).

Do variabilní nabídky patří:

Komunikovat s bankou prostřednictvím přímého

• povolený debet za zvýhodněných podmínek

bankovnictví

• zlatý termínovaný vklad a termínovaný vklad

Součástí základní nabídky Balíčku Municipality je jeden

v korunách nebo ve vybraných cizích měnách
• sporoúčet – korunový spořicí účet bez konečného data

produkt přímého bankovnictví podle Vaší volby, který
budete mít k dispozici na jeden rok zdarma.

splatnosti umožňující výhodně zhodnocovat dočasně
volné prostředky
• cash pooling evidenční – efektivnější zhodnocení

Vybrat si z variabilní nabídky
Balíček Municipality Vám přináší bohatý výběr finančních

volných finančních prostředků na různých běžných

produktů a služeb, které tvoří variabilní část nabídky

účtech v rámci jednoho právního subjektu

a podporují efektivní a moderní řízení obecních či

• běžný účet pro cash management – speciální běžný

krajských financí.

účet, který zajišťuje efektivní využití prostředků
v rámci jednoho právního subjektu
• podílové fondy IKS
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Získat zvýhodněné produkty pro představitele
samosprávy
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