Vážená paní, Vážený pane,
přinášíme Vám přehled změn ve smluvních podmínkách, které budou účinné k datu 17. 4. 2018. Změny v Sazebníku KB
vstoupí v účinnost ke dni 1. 5. 2018.
Zavádíme pro Vás nové služby:
• U příkazů k inkasu dochází k úpravě zpracování, a to tak, že pokus o provedení transakce bude proveden v den
splatnosti a poté 4 následující dny po sobě.
• Prostřednictvím internetového i mobilního bankovnictví můžete nyní zdarma a okamžitě změnit nastavení karty, např. měnit
limity, povolit nebo blokovat platby na internetu nebo si třeba kartu dočasně zamknout pro transakce, jak v daném okamžiku
potřebujete.
Služby přes internetové nebo mobilní bankovnictví jsou pro Vás zdarma, pro okamžité změny můžete využít rovněž asistenci
pracovníků Expresní linky za 29 Kč, případně bankovní poradce za 79 Kč.
• V Mobilní bance máte nově možnost měnit limity internetového bankovnictví (limit subjektu), a to zcela zdarma.
V Kontaktním (telefonním) centru KB činí cena za tuto službu 29 Kč.
Pokračujeme ve zjednodušování Sazebníku:
• Pro klienty ze segmentu Občané a pro podnikatele zjednodušujeme ceny v oblasti platebního styku. U Běžného účtu v Kč
nebo cizí měně a již nenabízených účtů rušíme příplatek za platby z/do jiné banky a zároveň sjednocujeme cenu příchozí
platby s cenou platby odchozí. Nově tedy nemusíte rozlišovat, zda posíláte peníze v rámci KB, nebo do jiné banky ani odkud
Vám peníze přišly. Elektronická platba, pokud není součástí účtu nebo balíčku transakcí, tak stojí jednotných 6 Kč.
• Pro všechny segmenty pak upravujeme ceny plateb zadaných přes naše operátory na Expresní lince na 29 Kč, v případě
papírových příkazů s využitím samoobslužného boxu na 49 Kč a při okamžitém zadání platby bankovním poradcem
v pobočce je cena 79 Kč. Optimální službou pro zadávání plateb je internetové a mobilní bankovnictví.
• I nadále pro Vás vylepšujeme služby přímého bankovnictví. V segmentu Občané rozšiřujeme vedení služeb MojeBanka
a MojeBanka Business zdarma na všechny běžné účty a navíc nově místo oprávnění pro jednu zmocněnou osobu zdarma
nabízíme libovolný počet zmocněných osob zdarma.
• Aktivním uživatelům přímého bankovnictví navíc již nebudeme zasílat zpoplatněná písemná oznámení o neprovedených
trvalých příkazech a příkazech zpracovávaných v dávkovém režimu, které byly zadány elektronicky. Informaci o neprovedené
platbě naleznete mnohem dříve právě ve svém přímém bankovnictví. Nastavit si můžete rovněž e-mailovou nebo tzv. push
notifikaci.
Víte, že od prosince 2017 můžete provádět změny PIN pro všechny platební karty od KB v bankomatech KB zdarma?
Podrobnější informace o navrhovaných změnách najdete níže nebo na www.kb.cz (záložka O bance / Dokumenty), kde je také
k dispozici nové znění smluvních dokumentů včetně porovnání původního a nového textu. Pokud máte jakékoli dotazy,
neváhejte se zastavit v kterékoli pobočce KB u svého bankovního poradce. Využít můžete i bezplatnou zákaznickou linku
800 521 521.
S přáním hezkého dne
Vaše Komerční banka

Rozsah a podobu sdělení, které Vám zasíláme, nám ukládá zákon. Všem klientům s platnou smlouvou o platebních službách odesíláme kompletní výčet změn. Vás
se však týkají pouze změny bankovních služeb a produktů, ke kterým máte uzavřenou smlouvu. Navrhované změny či doplnění smluvního dokumentu budeme
považovat za Vámi přijaté v případě, že je písemně neodmítnete. Pokud jste klientem KB a/nebo zákonným zástupcem klienta KB, je Vám tento návrh adresován
jako klientovi KB a také jako zákonnému zástupci nezletilého klienta. Písemné odmítnutí můžete provést nejpozději k 16. 4. 2018, kdy musí být doručeno Vašemu
obchodnímu místu. V takovém případě máte rovněž právo vypovědět smlouvu, a to bezúplatně a s okamžitou účinností. Kvůli Vaší jednoznačné identifikaci je nutné,
aby odmítnutí návrhu i případná výpověď byly podepsány před pracovníkem KB nebo opatřeny úředně ověřeným podpisem. Pokud návrh na změnu či doplnění
písemně odmítnete, ale nevypovíte zároveň příslušnou smlouvu o platebních službách, platily by pro Vaše bankovní produkty jiné podmínky. Takový stav nejsme
z technických důvodů schopni zajistit, a nemohli bychom Vám proto poskytovat služby v souladu s Vaší původní smlouvou. Abychom tuto smlouvu neporušili, byli
bychom v této situaci nuceni považovat tento dopis za výpověď příslušné smlouvy o platebních službách s účinností podle Všeobecných obchodních podmínek.
Pevně však věříme, že k tomu nedojde a Vy budete i nadále využívat naše služby ke své plné spokojenosti.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerãní banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Pﬁíkopû 33, ãp. 969, PSâ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJST¤ÍKU VEDENÉM MùSTSK¯M SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOÎKA 1360

PŘEHLED ZMĚN OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU
ÚČINNÉHO ODE DNE 17. 4. 2018
Nejvýznamnější dopady na klienta:
• U příkazů k inkasu dochází k úpravě zpracování, a to tak, že pokus o provedení transakce bude proveden v den splatnosti
a poté 4 následující dny po sobě.
• Upravujeme možnost úhrady cen spojených s převodem u Transakcí v rámci EHP.
V článku 1.16 se upravuje způsob informování Klienta v případě odmítnutí Příkazu. Klient bude informován buď písemně
poštou, nebo prostřednictvím Služby přímého bankovnictví, nikoli však oběma způsoby.
V článku 8.1, který se týká Příkazu k úhradě a Příkazů k inkasu, dochází k úpravě zpracování pro Příkazy k inkasu, a to tak, že
v případě nesplnění podmínek pro provedení Příkazu k inkasu v den splatnosti se pokus o provedení takového Příkazu bude
opakovat 4 následující Obchodní dny po sobě ve vícekolovém zpracování, dokud nebudou splněny podmínky pro provedení. Při
nesplnění podmínek v tomto časovém úseku bude Příkaz k inkasu následující Obchodní den odmítnut.
V článku 24.6 se upravuje možnost určení typu poplatku u Transakcí klientem
Úhrada cen spojených s převodem u Transakcí v rámci EHP. U Transakcí v rámci EHP budou ceny spojené s převodem
hrazeny zčásti Klientem a zčásti příjemcem („SLEV“ nebo „SHA“). Klient je povinen označit Příkaz symbolem „SLEV“ nebo
„SHA“, pokud příslušný formulář nebo datové pole umožňují výběr způsobu úhrady cen. V případě, že Klient nevybere typ
poplatku, je Příkaz zpracován s typem poplatku „SHA“. U Transakcí v rámci EHP v měnách mimo EHP bere Klient na vědomí,
že mu bude Bankou účtována cena podle Sazebníku a že současně může být příjemci bankou příjemce či zprostředkujícími
bankami účtována cena ve výši určené těmito bankami, případně může být o tyto ceny snížena částka převodu.
Článek 45.7 se zcela ruší a dosavadní články 45.8 a 45.9 se nově označují jako články 45.7 a 45.8.
V článcích 53.1 a 53.2 se stanoví, že dosavadní Oznámení účinné od 5. 12. 2017 je rušeno a nahrazováno Oznámením
novým, které nabývá účinnosti dne 17. 4. 2018.
Výňatky:
• pro výňatek k povoleným debetům jsou relevantní všechny výše uvedené změny, s výjimkou změn v článku 45.7, 45.8 a 45.9;
• pro výňatek k osobní kreditní kartě jsou relevantní všechny výše uvedené změny, s výjimkou změn v článcích 8.1, 24.6, 45.7,
45.8 a 45.9.
PŘEHLED ZMĚN V PODMÍNKÁCH DEBETNÍCH KARET
ÚČINNÝCH ODE DNE 17. 4. 2018
Navrhované změny se týkají držitelů platebních karet Mastercard a VISA.
Nejvýznamnější dopady na klienta:
• opatření v případě karet s vlastním designem z naší nabídky a nutnost vrácení Stoplistované karty s vlastním designem
z naší nabídky,
• vložení nových ujednání upravujících možnost administrace karty on-line třetí osobou,
• odstranění článku 2.8 Podmínek.
V článku 1.8 jsme doplnili informaci, že v případě karet s vlastním designem z naší nabídky můžeme kdykoli v průběhu
platnosti karty vydat kartu s jiným naším designem. Stávající kartu můžeme Stoplistovat, to platí i v případě obnovy karty podle
čl. 8.4 Podmínek. Takto Stoplistovaná karta však musí být vrácena.
V článku 2.5 jsme doplnili informaci o nutnosti vrácení Stoplistované karty s vlastním designem z naší nabídky podle
čl. 1.8. Článek 2.5 nově zní:
Zejména v souvislosti s porušením autorských práv nebo jakýchkoli jiných práv třetích osob nebo v souvislosti s umístěním
Vašeho vlastního designu na kartě, nebo pokud nám nevrátíte Stoplistovanou kartu s vlastním designem z naší nabídky podle
čl. 1.8 Podmínek, máte povinnost nám nahradit škodu, která nám případně vznikne.
Ruší se článek 2.8. Jedná o změny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Souhlasy s předáváním informací Karetní společnosti. Společně s Držitelem souhlasíte, že budeme poskytovat příslušné
Karetní společnosti informace týkající se karty, informace o Vás a o Držiteli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o kartě
a kartou provedených transakcích – místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb
poskytovaných příslušnou Karetní společností, a že příslušná Karetní společnost bude tyto údaje za uvedeným účelem
zpracovávat. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a máte právo je s Držitelem kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči
nám učiněno písemně. Další informace o Vašich a Držitelových právech ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku jsou
uvedeny v čl. 28 VOP. Ze zákona jsme oprávněni za účelem předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich
vyšetřování a odhalování informovat ostatní banky v ČR zejména o případném porušení Smlouvy.
V článku 4.17 jsme doplnili informaci o možnosti zmocnit třetí osobu pro možnost změn a podání žádosti o novou kartu
v rámci administrace karty on-line. Článek 4.17 nově zní:
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Pokud Vám to v příslušné službě přímého bankovnictví umožníme, pak budete moci za námi stanovených podmínek měnit jak
své identifikační údaje, tak parametry karty sjednané ve Smlouvě nebo zmocnit třetí osobu, aby tak činila za vás, včetně podání
nové žádosti o kartu.
Článek 6.3 jsme upravili v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Článek 6.3 nově zní:
Poskytování informací. Společně s Držitelem berete na vědomí, že jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje nezbytné
pro poskytování doplňkové služby jejímu poskytovateli.
V článku 7.1 jsme doplnili informaci, že nejsme odpovědni v případě Off-line transakcí podle čl. 4.18 Podmínek (zamknutí
karty klientem).
V článcích 12.4 a 12.5 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od 5. 12. 2017 jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami
novými, které nabývají účinnosti dne 17. 4. 2018.
PŘEHLED ZMĚN V PODMÍNKÁCH DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET
ÚČINNÝCH ODE DNE 17. 4. 2018
Navrhované změny se týkají držitelů platebních karet Mastercard a VISA.
Nejvýznamnější dopady na klienta:
• vložení nových ujednání upravujících možnost administrace karty on-line třetí osobou,
• odstranění článku 2.6 z Podmínek,
• doplnění nového článku 6.2 do Podmínek.
Ruší se článek 2.6. Jedná o změny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Souhlasy s předáváním informací Karetní společnosti. Společně s Držitelem souhlasíte, že budeme poskytovat příslušné
Karetní společnosti informace týkající se karty, informace o vás a držiteli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o kartě
a kartou provedených transakcích – místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb
poskytovaných příslušnou Karetní společností, a že příslušná Karetní společnost bude tyto údaje za uvedeným účelem
zpracovávat. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a máte právo je s Držitelem kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči
nám učiněno písemně. Další informace o Vašich a Držitelových právech ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku jsou
uvedeny v čl. 28 VOP. Ze zákona jsme oprávněni za účelem předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich
vyšetřování a odhalování informovat ostatní banky v ČR zejména o případném porušení Smlouvy.
V článku 4.15 jsme doplnili informaci o možnosti zmocnit třetí osobu pro možnost změn a podání žádosti o novou kartu
v rámci administrace karty on-line. Článek 4.15 nově zní:
Pokud Vám to v příslušné službě přímého bankovnictví umožníme, pak budete moci za námi stanovených podmínek měnit jak
své identifikační údaje, tak parametry karty sjednané ve Smlouvě nebo zmocnit třetí osobu, aby tak činila za Vás, včetně podání
nové žádosti o kartu.
Doplňuje se nový článek 6.2 s názvem Poskytování informací. Jedná o změny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679
(GDPR).
Společně s držitelem berete na vědomí, že jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje nezbytné pro poskytování doplňkové
služby jejímu poskytovateli.
V článcích 12.4 a 12.5 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od 5. 12. 2017 jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami
novými, které nabývají účinnosti dne 17. 4. 2018.
PŘEHLED ZMĚN V PODMÍNKÁCH OSOBNÍCH KREDITNÍCH KARET
ÚČINNÝCH ODE DNE 17. 4. 2018
Navrhované změny se týkají držitelů platebních karet Mastercard a VISA.
Nejvýznamnější dopady na klienta:
• naše oprávnění kdykoli Stoplistovat kreditní kartu s vlastním designem vybraným z naší nabídky motivů a Vaše povinnost
nám takto Stoplistovanou kartu vrátit,
• vložení nových ujednání upravujících možnost administrace karty on-line třetí osobou,
• odstranění článku 8.9 Podmínek.
V článku 7.9 jsme doplnili informaci, že v případě karet s vlastním designem z naší nabídky můžeme kdykoli v průběhu
platnosti karty vydat kartu s jiným naším designem. Stávající kartu můžeme Stoplistovat, to platí i v případě obnovy karty podle
čl. 14.4 Podmínek. Stoplistovaná karta však musí být vrácena.
V článku 8.6 jsme doplnili informaci o nutnosti vrácení Stoplistované karty s vlastním designem z naší nabídky podle
čl. 7.9. Článek 8.6 nově zní:
Zejména v souvislosti s porušením autorských práv nebo jakýchkoli jiných práv třetích osob nebo v souvislosti s umístěním
Vašeho vlastního designu na kartě, nebo pokud nám nevrátíte Stoplistovanou kartu s vlastním designem z naší nabídky podle
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čl. 7.9 Podmínek, máte povinnost nám nahradit škodu, která nám případně vznikne.
Ruší se článek 8.9. Jedná se o změny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Souhlasy s předáváním informací Karetní společnosti. Společně s Držitelem souhlasíte, že budeme poskytovat příslušné
Karetní společnosti informace týkající se karty, informace o Vás a o Držiteli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o kartě
a kartou provedených transakcích – místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb
poskytovaných příslušnou Karetní společností, a že příslušná Karetní společnost bude tyto údaje za uvedeným účelem
zpracovávat. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a máte právo je s Držitelem kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči
nám učiněno písemně. Další informace o Vašich a Držitelových právech ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku jsou
uvedeny v čl. 28 VOP. Ze zákona jsme oprávněni za účelem předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich
vyšetřování a odhalování informovat ostatní banky v ČR zejména o případném porušení Smlouvy.
V článku 10.17 jsme doplnili informaci o možnosti zmocnit třetí osobu pro možnost změn a podání žádosti o novou
kartu v rámci administrace karty on-line a znění článku jsme upřesnili. Článek 10.17 nově zní:
Pokud Vám to v příslušné službě přímého bankovnictví umožníme, pak budete moci za námi stanovených podmínek měnit jak
své identifikační údaje, tak parametry karty nebo zmocnit třetí osobu, aby tak činila za Vás, včetně podání nové žádosti o kartu.
V článku 12.3 jsme doplnili informaci v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Článek 12.3 nově zní:
Poskytování informací. Společně s Držitelem berete na vědomí, že jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje nezbytné
pro poskytování doplňkové služby jejímu poskytovateli.
V článku 13.1 jsme doplnili informaci, že nejsme odpovědni v případě Off-line transakcí podle čl. 10.18 Podmínek (zamknutí
karty klientem).
V článcích 19.4 a 19.5 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od 5. 12. 2017 jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami
novými, které nabývají účinnosti dne 17. 4. 2018.
PŘEHLED ZMĚN V PODMÍNKÁCH KE SLUŽEBNÍM A KORPORÁTNÍM KREDITNÍM KARTÁM
ÚČINNÝCH ODE DNE 17. 4. 2018
Navrhované změny se týkají držitelů platebních karet Mastercard a VISA.
Nejvýznamnější dopady na klienta:
•
naše oprávnění kdykoliv Stoplistovat kreditní kartu s vlastním designem vybraným z naší nabídky motivů a Vaše
povinnost nám takto Stoplistovanou kartu vrátit,
• Vaše nová možnost zmocnit třetí osobu k administraci karty online a k žádosti další karty online,
• vyloučení naší odpovědnosti za Off-line transakce provedené kartou zamčenou pro On-line transakce,
• odstranění ujednání o Vašem souhlasu a souhlasech držitelů karet vydaných k Vašemu úvěrovému účtu s tím, že budeme
poskytovat informace týkající se karty, informace o Vás a držitelích karet Karetním společnostem.
V článku 8.10 jsme doplnili informaci, že v případě karet s vlastním designem z naší nabídky můžeme kdykoli v průběhu
platnosti karty vydat kartu s jiným naším designem. Stávající kartu můžeme Stoplistovat, to platí i v případě obnovy karty podle
čl. 15.4 Podmínek. Takto Stoplistovaná karta však musí být vrácena.
V článku 9.6 jsme doplnili informaci o nutnosti vrácení Stoplistované karty s vlastním designem z naší nabídky podle
čl. 8.10. Článek 9.6 nově zní:
Zejména v souvislosti s porušením autorských práv nebo jakýchkoli jiných práv třetích osob nebo v souvislosti s umístěním
Vašeho vlastního designu na kartě, nebo pokud nám nevrátíte Stoplistovanou kartu s vlastním designem z naší nabídky podle
čl. 8.10 Podmínek, máte povinnost nám nahradit škodu, která nám případně vznikne.
Ruší se článek 9.9. Jedná o změny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Souhlasy s předáváním informací Karetní společnosti. Společně s Držitelem souhlasíte, že budeme poskytovat příslušné
Karetní společnosti informace týkající se karty, informace o Vás a o Držiteli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o kartě
a kartou provedených transakcích – místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb
poskytovaných příslušnou Karetní společností, a že příslušná Karetní společnost bude tyto údaje za uvedeným účelem
zpracovávat. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a máte právo je s Držitelem kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči
nám učiněno písemně. Další informace o Vašich a Držitelových právech ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku jsou
uvedeny v čl. 28 VOP. Ze zákona jsme oprávněni za účelem předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich
vyšetřování a odhalování informovat ostatní banky v ČR zejména o případném porušení Smlouvy.
V článku 11.17 jsme doplnili informaci o možnosti zmocnit třetí osobu pro možnost změn a podání žádosti o novou
kartu v rámci administrace karty on-line. Článek 11.17 nově zní:
Administrace karty on-line. Pokud Vám to v příslušné službě přímého bankovnictví umožníme, pak budete moci za námi
stanovených podmínek měnit jak své identifikační údaje, tak parametry karty sjednané ve Smlouvě nebo zmocnit třetí osobu,
aby tak činila za Vás, včetně podání nové žádosti o kartu.
Článek 13.3 jsme upravili v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Článek 13.3 nově zní:
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Poskytování informací. Společně s Držitelem berete na vědomí, že jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje nezbytné
pro poskytování doplňkové služby jejímu poskytovateli.
V článku 14.1 jsme doplnili informaci, že nejsme odpovědni v případě Off-line transakcí podle čl. 11.18 Podmínek (zamknutí
karty klientem).
V článcích 20.5 a 20.6 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od 5. 12. 2017 jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami
novými, které nabývají účinnosti dne 17. 4. 2018.
PŘEHLED ZMĚN V SAZEBNÍKU KB
ÚČINNÝCH ODE DNE 1. 5. 2018
Změny v Sazebníku KB pro občany
Položka v Sazebníku KB

Cena platná od 1. 5. 2018

Změna

Platební styk
Zvýšení ceny (původně 5)
Příchozí platba

6

Týká se samostatných běžných účtů a již
nenabízených účtů
Snížení ceny (původně 2)

Příplatek za platbu z/a do jiné banky

zdarma

Týká se samostatných běžných účtů a již
nenabízených účtů

Příkaz zadaný přes Expresní linku KB

29

Zvýšení ceny (původně 19)

Papírový příkaz

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Příkaz k povolení inkasa (včetně SIPO) /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému
převodu – zřízení a změna v pobočce
prostřednictvím papírového příkazu za
použití sběrného boxu

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Papírový příkaz k úhradě v Kč – v pobočce
v den předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Příkaz k povolení inkasa (včetně SIPO) /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému
převodu – zřízení a změna v pobočce v den
předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Platba na základě provedení exekuce

49

Zvýšení ceny (původně 39)

20

Cena beze změny,přednastaveno pro
všechny klienty. Nově pouze pro klienty
nevyužívající kanály přímého bankovnictví
a pro platby zadané papírovým příkazem
nebo telefonicky.

Poštou zaslané oznámení o neprovedeném
příkazu nebo o důvodu neprovedení platby

Informace o neprovedeném příkazu nebo
o důvodu neprovedení platby zadané
elektronicky

zdarma

Cena beze změny. Nově přednastaveno pro
všechny aktivní uživatele kanálů přímého
bankovnictvím s výjimkou plateb zadaných
papírovým příkazem nebo telefonicky.

Platební karty – Okamžitá změna parametrů karty – změna limitu, odemknutí/zamknutí internetových plateb, povolení dotazu na
zůstatek v bankomatu, odemknutí/zamknutí platební karty:
přes aplikaci Mobilní banka, MojeBanka,
MojeBanka Business

zdarma

Nové znění položky

přes Expresní linku KB

29

Změna ceny, nové znění položky

v pobočce

79

Změna ceny, nové znění položky

Platební karty – Limity/Ostatní
Změna týdenních limitů přes aplikaci
MojeBanka, MojeBanka Business

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů přes Expresní
linku KB

19

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů na přepážce

69

Nahrazeno novou položkou
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Povolení/zablokování karty pro platby na
internetu

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Platební karty – Nestandardní služby
Nestandardní změna parametrů karty

29

Změna ceny, nové znění položky

Expresní změna týdenních limitů

19

Nahrazeno novou položkou

Expresní povolení/zablokování karty pro
platby na internetu

19

Nahrazeno novou položkou

Měsíční vedení

zdarma

Snížení ceny (původně 39)

Oprávnění pro druhou a každou další
zmocněnou osobu

zdarma

Snížení ceny (původně 44)

Platební karty – Limity/Ostatní

Přímé bankovnictví – MojeBanka/MojeBanka Business

Další služby k přímému bankovnictví – MojeBanka/MojeBanka Business
Jednorázová změna limitu subjektu
prostřednictvím Kontaktního centra

29

Zvýšení ceny (původně 0)

Výpis na vyžádání klienta
Vyhotovení kopie výpisu

50 za jednotlivý výpis, max. 1 500

Nová služba

250

Nová služba

Zápis kopie výpisu na USB flash disk
Tisk na papír
Zápis dat na CD

100 + 2,50 za každou vytištěnou stranu

Služba zrušena

zápis dat na CD 100 + 200
za zápis na CD

Služba zrušena

Změny v Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček
Položka v Sazebníku KB

Cena platná od 1. 5. 2018

Změna

Platební styk
Zvýšení ceny (původně 5)
Příchozí platba
Příplatek za platbu z/a do jiné banky

6
zdarma

Týká se samostatných běžných účtů a již
nenabízených účtů
Snížení ceny (původně 2)

Příkaz zadaný přes Expresní linku KB

29

Zvýšení ceny (původně 19)

Papírový příkaz

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Příkaz k povolení inkasa /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému
převodu – zřízení a změna v pobočce
prostřednictvím papírového příkazu za
použití sběrného boxu

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Papírový příkaz k úhradě v Kč – v pobočce
v den předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Příkaz k povolení inkasa /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému
převodu – zřízení a změna v pobočce v den
předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Platba na základě provedení exekuce

49

Zvýšení ceny (původně 39)

20

Cena beze změny, přednastaveno pro
všechny klienty. Nově pouze pro klienty
nevyužívající kanály přímého bankovnictví
a pro platby zadané papírovým příkazem
nebo telefonicky.

Poštou zaslané oznámení o neprovedeném
příkazu nebo o důvodu neprovedení platby

Informace o neprovedeném příkazu nebo
o důvodu neprovedení platby zadané
elektronicky
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Cena beze změny. Nově přednastaveno pro
všechny aktivní uživatele kanálů přímého
bankovnictvím s výjimkou plateb zadaných
papírovým příkazem nebo telefonicky.

Platební karty – Okamžitá změna parametrů karty – změna limitu, odemknutí/zamknutí internetových plateb, povolení dotazu na
zůstatek v bankomatu, odemknutí/zamknutí platební karty:
přes aplikaci Mobilní banka, MojeBanka,
MojeBanka Business

zdarma

Nové znění položky

přes Expresní linku KB

29

Změna ceny, nové znění položky

v pobočce

79

Změna ceny, nové znění položky

Platební karty – Limity/Ostatní
Změna týdenních limitů přes aplikaci
MojeBanka, MojeBanka Business

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů přes Expresní linku
KB

19

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů na přepážce

69

Nahrazeno novou položkou

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Povolení/zablokování karty pro platby na
internetu
Platební karty – Nestandardní služby
Nestandardní změna parametrů karty

29

Změna ceny, nové znění položky

Expresní změna týdenních limitů

19

Nahrazeno novou položkou

Expresní povolení/zablokování karty pro
platby na internetu

19

Nahrazeno novou položkou

Platební karty – Limity/Ostatní

Další služby k přímému bankovnictví – MojeBanka/MojeBanka Business
Jednorázová změna limitu subjektu
prostřednictvím Kontaktního centra

29

Zvýšení ceny (původně 0)

Výpis na vyžádání klienta
Vyhotovení kopie výpisu

50 za jednotlivý výpis, max. 1 500

Nová služba

250

Nová služba

Zápis kopie výpisu na USB flash disk
Tisk na papír
Zápis dat na CD

100 + 2,50 za každou vytištěnou stranu

Služba zrušena

zápis dat na CD 100 + 200 za zápis na CD

Služba zrušena

Změny v Sazebníku KB pro podniky a municipality obsluze Korporátních a Obchodních divizí
Položka v Sazebníku KB

Cena platná od 1. 5. 2018

Změna

Platební styk
Příkaz zadaný přes Expresní linku KB

29

Zvýšení ceny (původně 19)

Papírový příkaz

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Příkaz k povolení inkasa / Trvalé příkazy
k úhradě a k automatickému převodu –
zřízení a změna v pobočce prostřednictvím
papírového příkazu za použití sběrného
boxu

49

Zvýšení ceny (původně 39)

Papírový příkaz k úhradě v Kč – v pobočce
v den předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Příkaz k povolení inkasa / Trvalé příkazy k
úhradě a k automatickému převodu – zřízení
a změna v pobočce v den předání

79

Zvýšení ceny (původně 69)

Platba na základě provedení exekuce

49

Zvýšení ceny (původně 39)

20

Cena beze změny, přednastaveno pro
všechny klienty. Nově pouze pro klienty
nevyužívající kanály přímého bankovnictví
a pro platby zadané papírovým příkazem
nebo telefonicky.

Poštou zaslané oznámení o neprovedeném
příkazu nebo o důvodu neprovedení platby
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Informace o neprovedeném příkazu nebo
o důvodu neprovedení platby zadané
elektronicky

zdarma

Cena beze změny. Nově přednastaveno pro
všechny aktivní uživatele kanálů přímého
bankovnictvím s výjimkou plateb zadaných
papírovým příkazem nebo telefonicky.

Platební karty – Okamžitá změna parametrů karty – změna limitu, odemknutí/zamknutí internetových plateb, povolení dotazu na
zůstatek v bankomatu, odemknutí/zamknutí platební karty:
přes aplikaci Mobilní banka, MojeBanka,
MojeBanka Business

zdarma

Nové znění položky

přes Expresní linku KB

29

Změna ceny, nové znění položky

v pobočce

79

Změna ceny, nové znění položky

Platební karty – Limity / Ostatní
Změna týdenních limitů přes aplikaci
MojeBanka, MojeBanka Business

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů přes Expresní linku
KB

19

Nahrazeno novou položkou

Změna týdenních limitů na přepážce

79

Nahrazeno novou položkou

zdarma

Nahrazeno novou položkou

Povolení/zablokování karty pro platby na
internetu
Platební karty – Nestandardní služby
Nestandardní změna parametrů karty

29

Změna ceny, nové znění položky

Expresní změna týdenních limitů

19

Nahrazeno novou položkou

Expresní povolení/zablokování karty pro
platby na internetu

19

Nahrazeno novou položkou

Platební karty – Limity/Ostatní

Další služby k přímému bankovnictví – MojeBanka/MojeBanka Business
Jednorázová změna limitu subjektu
prostřednictvím Kontaktního centra

29

Zvýšení ceny (původně 0)

Výpis na vyžádání klienta
Vyhotovení kopie výpisu

50 za jednotlivý výpis, max. 1 500

Nová služba

250

Nová služba

Zápis kopie výpisu na USB flash disk
Tisk na papír
Zápis dat na CD
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100 + 2,50 za každou vytištěnou stranu

Služba zrušena

zápis dat na CD 100 + 200 za zápis na CD

Služba zrušena
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