VAŠE KORPORÁTNÍ
KREDITNÍ KARTA
IDEÁLNÍ PRO PODNIKATELE
A FIRMY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
OD KARTY VÍC
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A OCHRANA PROTI ZNEUŽITÍ
Kreditní karta s cestovním pojištěním i pojištěním zneužití platební karty držitelem.
Navíc za úvěr, pokud jej budete správně používat, nemusíte platit úroky.

BEZÚROČNÉ OBDOBÍ
PLAŤTE, JAK POTŘEBUJETE
Plaťte doma i v zahraničí svým
obchodním partnerům
a za služby, které využíváte
přímo nebo přes internet.

ON-LINE NASTAVENÍ
Využijte výhod možnosti
nastavit si změny ke kartě
v internetovém bankovnictví,
např. online změnu limitů
či nastavení notifikací
o platbách.

Pokud využijete až 45 denní
bezúročné období a uhradíte každý
měsíc čerpanou částku, nezaplatíte
žádné úroky. Založte si u nás
podnikatelský běžný účet
a sjednejte si automatickou splátku
v rámci bezúročného období
z tohoto účtu – my pak provedeme
tuto splátku za Vás. Pokud nebudete
využívat možnosti splacení čerpané
částky v rámci bezúročného období,
je potřeba uhradit minimální splátku
mezi 25. a posledním dnem v měsíci.

6 TIPŮ
JAK VÝHODNĚ
POUŽÍVAT
KREDITNÍ
KARTU
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

PLATBY MOBILEM
Nechce se Vám nosit další
plastovou kartu? Nastavte
si kartu do svého mobilu,
hodinek nebo sportovního
náramku. Zvolte si zařízení,
které vám vyhovuje –
podporujeme Google Pay,
Apple Pay, Garmin Pay
i Fitbit Pay.

VAŠE KARTA JE V BEZPEČÍ
Vaše Korporátní kreditní karta
je pojištěna proti zneužití karty
držitelem.

Součástí Vaší karty je cestovní
pojištění zahrnující lékařské
ošetření, hospitalizaci
a asistenční služby
při cestách v zahraničí.

800 521 521
www.kb.cz

Další výhody
Je-li Vaší kartou Korporátní kreditní karta Mastercard, tak aktivací kreditní karty proběhne Vaše automatická
registrace do Programu Master Card Business Selection.
Do měsíce po registraci obdržíte členskou kartu programu. Využijte slevy, odměny, služby a další beneﬁty pro Vás,
Vaši ﬁrmu i její zaměstnance:
■ vstupy do letištních salonků Mastercard v Praze a ve Vídni zdarma
■ služby Nonstop Alarm centra, které Vám 24 hodin denně 365 dní v roce například pomůže s vyřešením
technických problémů v kanceláři, opravou firemního vozu, zajistí náhradní vůz, rezervuje místo v restauraci
a zajistí pro Vás mnoho dalších služeb.
■ slevy u mnoha obchodníků a služeb

TIP!
Více informací najdete na https://business.mastercard.cz.

Jak na bezpečnost:
■ Využijte výhod propojení s internetovým bankovnictvím, např. online změnu limitů, nastavení notifikací o platbách.
■ Chraňte si svůj PIN; pokud Vám PIN nevyhovuje, můžete ho zdarma změnit na jakémkoli bankomatu KB – zvolte si
bezpečný PIN (1111 nebo 1234 je sice jednoduchá, ale ne vhodná varianta).
■ Pro platby nad 500 Kč se zadává PIN (při placení digitální kartou případně jiný bezpečnostní prvek, např. gesto /
otisk prstu / Face ID).
■ Zamykání karty nebo povolení plateb na internetu – povolte si platby na internetu jen na dobu potřebnou
pro platbu a pak si je zase online zakažte. Zrovna tak si můžete kartu zamknout pro online autorizace transakce,
když víte, že ji nebudete používat.
■ Při platbách na internetu preferujte zabezpečené obchodníky, které poznáte podle loga Mastercard SecureCode
nebo Veriﬁed by Visa.
■ Nastavení notiﬁkací o platbě kartou dle zvolených pravidel, např. nad 5 000 Kč (nastavte si je v internetovém
bankovnictví a notiﬁkace přijde ihned, jakmile je platba předána k zaúčtování bance).
■ Doporučujeme si přečíst Pravidla bezpečného používání platebních karet uvedená v Průvodci k platebním kartám
na www.kb.cz/pruvodce.

TIP!

Obáváte se ztráty karty a jejích důsledků?
Každou kartu si můžete v KB pojistit – pojištění Profi Merlin – podrobnosti naleznete na www.kb.cz.

Co dělat, když:
■ Zapomenete PIN – když zapomenete PIN, nic se neděje – stačí si v internetovém bankovnictví
požádat o jeho opětovné zaslání.
■ Ztratíte kartu nebo ztratíte mobil s digitální kartou – ať už ji ztratíte, nebo Vám ji ukradli, volejte co nejdřív
nonstop Klientskou linku platebních karet +420 955 512 230 a kartu stoplistujte. Poté už Vám ji nikdo nebude moct
zneužít. Nezapomeňte zavolat i operátorovi a vyřešit si také možné zneužití ztraceného / ukradeného telefonu.
■ Potřebujete pomoc při cestování v zahraničí, např. při úrazu – volejte AXA Assistance nonstop +420 272 101 030.
■ Potřebujete pomoc na silnici v ČR a Evropě, např. odtah, výměnu pneumatiky – volejte Global Assistance nonstop
+420 266 799 787.

TIP!

Důležitá čísla, např. na Klientskou linku platebních karet, si uložte do mobilu raději hned.
Podrobnosti o doplňkových službách k Vaší kartě naleznete na www.kb.cz.

Co je potřeba udělat před prvním použitím karty?
■ Podepsat – jakmile máte kartu v ruce, podepište ji na zadní straně v podpisovém proužku, jedná se o bezpečnostní
prvek a podpis doporučujeme odlišný od Vašeho podpisového vzoru.
■ Aktivovat kartu – kontaktní platbou v obchodě potvrzenou PIN (nejlépe na území ČR), nebo úspěšným výběrem
hotovosti z jakéhokoli bankomatu v ČR, nebo aktivační transakcí na bankomatech KB přes volbu Další služby.
■ Nastavit si parametry své karty – limit, povolení plateb na internetu, příp. zamknutí karty. Vaše karta má automaticky
povolené platby na internetu a má přednastavené limity pro platby. Pokud to budete chtít kdykoli změnit, nebo budete
chtít kartu zamknout, můžete to udělat online s okamžitou platností prostřednictvím internetového bankovnictví
Mojebanka / Mojebanka Business, příp. Mobilní banka.
■ Dále si můžete Vaši kartu digitalizovat pro platby mobilem, případně hodinkami, prostřednictvím Google Pay,
Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay. Postup k aktivaci www.kb.cz/mobilniplatby.
Nenašli jste?
Podrobnosti o používání karty najdete v Průvodci na www.kb.cz/pruvodce, případně se zeptejte na naší
Klientské lince platebních karet +420 955 512 230.

! Nezapomeňte se o tyto informace podělit s držitelem karty, pokud jím nejste sám.
Zůstaňte ve spojení

