VAŠE KARTA
BUSINESS WORLD
IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO,
KDO PODNIKÁ A CHCE
UŠETŘIT
ODMĚNY ZA PLATBY KARTOU
S kartou Business World můžete získat odměnu za každou platbu u obchodníka 1 % z této platby.
Pokud budete kartu výhodně používat, nemusíte platit žádné poplatky ani úroky.
Můžete využívat i výhody programu Mastercard Business Selection.

ONLINE I OFFLINE
Kreditní kartu používejte
hlavně pro placení u svých
obchodních partnerů-dodavatelů, a to přímo
nebo přes internet.
Používání karty na výběry
hotovosti nebo platební
příkazy raději omezte
na minimum, vyhnete
se tak placení poplatků
za tyto služby.

VYUŽIJTE ÚVĚROVÝ
LIMIT
S kreditní kartou
si můžete dovolit
i vyšší platbu.
Pokud budete
schopni úvěr uhradit
v nejvýše deseti
splátkách, snížíte
tím případné úroky
na minimum.

UŠETŘETE S NÁMI
JEŠTĚ VÍC
Založte si u nás podnikatelský
běžný účet a sjednejte si
automatické splácení úvěru
ke kreditní kartě z tohoto
účtu. My Vás odměníme
1 % z každé Vaší platby
kartou. Odměnu připíšeme
měsíčně na tento Váš běžný
účet. Tato odměna je aktuálně
vyhlášena do 31. 12. 2019.

6 TIPŮ
JAK VÝHODNĚ
POUŽÍVAT
KREDITNÍ
KARTU
ROZLUČTE SE S ÚROKY
Pokud využijete až 45denní
bezúročné období
a uhradíte každý měsíc
čerpanou částku,
nezaplatíte žádné úroky.

BEZ POPLATKŮ
Pokud součet Vašich
plateb kartou
za měsíc bude
5 000 Kč a více,
neplatíte žádné
poplatky
za kartu.

ZÁKLADEM JE VČAS
SPLÁCET
Pokud nebudete využívat
možnosti splacení čerpané
částky v rámci bezúročného
období, je potřeba uhradit
minimální splátku mezi 20.
a posledním dnem v měsíci.
Tyto termíny si raději
poznamenejte. Můžeme Vám
také nastavit automatickou
splátku a pusťte to z hlavy.

800 521 521
www.kb.cz

Další výhody
Aktivací Vaší kreditní karty budete automaticky zaregistrováni do programu Mastercard Business Selection.
Do měsíce po registraci obdržíte členskou kartu programu, který Vám umožní:
■ 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.

Mobilní platby
Kartu si můžete také jednoduše digitalizovat a používat pro platby mobilem prostřednictvím služeb Google Pay,
Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay. Návod a informace naleznete na www.kb.cz/mobilniplatby.
Aktivace karty
Pozor! Z důvodu bezpečnosti je karta zaslána neaktivní. Svou novou kartu jednoduše aktivujete první platbou –
kartu je nutné vložit do terminálu a platbu potvrdit správným PIN, v bankomatu výběrem hotovosti nebo aktivační
transakcí pod tlačítkem „Další služby“. Kartu si na zadní straně podepište.
Po aktivaci můžete kartu používat k platbám v obchodech i na internetu.
Jak na bezpečnost
– PIN ke kartě si chraňte a dobře si ho zapamatujte, nikomu jej nesdělujte, nikam si ho nezaznamenávejte.
– Pokud Vám PIN nevyhovuje, můžete ho kdykoli zdarma změnit na bankomatech KB.
– Využijte výhod propojení s mobilní bankou – nastavení limitů, zamknutí/odemknutí karty pro platby, push notifikace.
– Všechny internetové platby jsou zabezpečeny službou 3D Secure.
– Přehled o všech platbách naleznete jednoduše v internetovém bankovnictví MojeBanka, Mobilní banka
nebo v zaslaném výpise.
Ztráta karty
V případě ztráty karty nebo podezření z jejího zneužití volejte neprodleně nonstop Klientskou linku platebních karet
na čísle +420 955 512 230 a kartu stoplistujte.
Více informací naleznete v Průvodci k platebním kartám na www.kb.cz/pruvodce, který si prosím pozorně přečtěte.
Navíc si můžete pořídit:
■ Pojištění platebních karet Profi Merlin, které se hodí v případě ztráty nebo odcizení karty.
Kromě karet a hotovosti chrání klíče, doklady, mobilní telefon nebo notebook.
Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na Klientské lince platebních karet +420 955 512 230
nebo navštívit www.kb.cz .

Zůstaňte ve spojení

