VAŠE A KARTA

IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO,
KDO RÁD VÝHODNĚ
NAKUPUJE
ŠIROKÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM
SPHERE VIP
A karta je kreditní karta, která Vás za každou platbu odmění 1 % na Váš účet u KB Penzijní společnosti
(do výše 500 Kč za měsíc). Zajistí Vám nejnižší cenu a navíc prodlouženou záruku o 1 rok na zakoupené
zboží. K tomu získáte pomoc při havárii v domácnosti nebo při rezervaci vstupenek. Při svých nákupech
můžete čerpat až 50% slevy ve více než 10 000 obchodech po celé České republice a na Slovensku
díky Sphere VIP programu.
ON-LINE I OFF-LINE
Používání karty na výběr
hotovosti nebo platební
příkazy raději omezte
na minimum, vyhnete se tak
placení poplatků. Kreditní
karta je totiž jako stvořená
pro placení na internetu
a v kamenných obchodech.

ELEKTRONIKA
JE JASNÁ VOLBA
Nakupovat elektroniku
s kreditní kartou se vyloženě
vyplatí. Jen díky tomu,
že použijete tento typ karty,
získáte prodlouženou
záruku o 1 rok.

NA VELKÝ NÁKUP
S kreditní kartou si můžete
dovolit koupit si i něco
většího. Pohlídejte si, ať úvěr
splatíte co nejdříve, snížíte
tím výši úroků na minimum.

ROZLUČTE SE S ÚROKY

PÁR TIPŮ
JAK VÝHODNĚ
POUŽÍVAT
KREDITNÍ
KARTU
NA STARÁ KOLENA
Založte si penzijní spoření
u KB Penzijní společnosti,
tedy pokud ho už nemáte,
a z každé platby kreditní
kartou Vám na něj
připíšeme 1 %. Můžete
tak od nás získat až 500 Kč
měsíčně.

Když půjčené peníze splatíte
v tzv. bezúročném období,
neplatíte žádné úroky.
Informace naleznete
na výpise ke kreditní kartě.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Základem je vědět, kdy je
třeba splácet. Minimální
splátku musíme obdržet
mezi 22. a 25. dnem v měsíci.
Pokud nesplatíte úvěr
v bezúročném období,
poznamenejte si splátku
do diáře, nebo Vám
nastavíme automatickou
splátku a můžete to pustit
z hlavy.

800 521 521
www.kb.cz

Další výhody
Slevový program Sphere VIP – získejte slevy až 50 % ve více než 10 000 obchodních místech
po celé České republice a na Slovensku.
Android:

Apple iOs:

TIP:
Kde najít obchody? Hledejte slevy snadněji – stáhněte si aplikaci Mobilní banka
a mějte slevy vždy po ruce.

Pojištění a asistenční služby
■ Pojištění zakoupeného zboží: ochrana zboží proti krádeži, loupeži nebo poškození.
■ Pojištění prodloužené záruky: prodloužení zákonem stanovené záruční lhůty o 1 rok.
■ Pojištění nákupu zboží na internetu: úhrada nákladů spojených s chybně doručeným, poškozeným
nebo rozbitým zbožím, které bylo zakoupené přes internet.
■ Pojištění nejnižší ceny: úhrada cenového rozdílu mezi cenou zakoupeného zboží a stejného zboží v jiném obchodě.
■ Pojištění storna vstupenky: finanční náhrada za neuplatněné vstupenky z důvodu nemoci nebo přírodní katastrofy.
Potřebujete nahlásit pojistnou událost? Volejte +420 272 10 10 30.
■ Pojištění domácí asistenční služby: zajištění potřebné opravy v případě havárie ve Vašem bytě.
V případě pracovní neschopnosti zajištění doručení potřebných léků.
■ Pojištění asistenční služby Lifestyle: zajištění rezervací, donáškové služby, zajištění požadovaných informací atd.
Pro využití asistenčních služeb Lifestyle nebo Home Assistance volejte +420 272 10 10 30.

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.
PIN si můžete kdykoli zobrazit v internetovém bankovnictví (MojeBanka nebo Mobilní banka), případně požádat
o jeho opětovné zaslání v MojeBanka nebo v kterékoli pobočce KB.
– 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 (karta bude nevratně zablokována).
Více informací naleznete v Průvodci k platebním kartám na www.kb.cz/pruvodce, který si prosím přečtěte.
Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na Klientské lince platebních karet 955 512 230
nebo navštívit www.kb.cz/akarta.

Zůstaňte ve spojení

