Dobrý den,
upravujeme obsah účtu TOP nabídka, jeho cenu za vedení a podmínky pro jeho bezplatné využívání.
Od 1. 1. 2023 se tento typ účtu stává součástí služby KB Premium.
Více o této službě se dozvíte na https://www.kb.cz/cs/kb-premium.

PŘEHLED ZMĚN V SAZEBNÍKU KB ÚČINNÝCH ODE DNE 1. 1. 2023

Změny v Sazebníku KB pro občany
Položka v Sazebníku KB

Cena platná od 1. 1. 2023

Změna

Každodenní bankovnictví – Další účty
TOP nabídka
Měsíční cena za vedení účtu

1 4901) měsíčně

Změna ceny (původně 4901) měsíčně)

Poskytnutí debetní karty v rámci balíčku
služeb k vedení účtu

2 debetní karty Visa Platinum2)

Rozšíření nabídky o druhou debetní kartu
Platinum pro rodinného příslušníka
a doplnění nové poznámky

Poskytnutí kreditní karty v rámci balíčku
služeb k vedení účtu

2 kreditní karty World Elite2)

Rozšíření nabídky o nový typ karty
a doplnění nové poznámky

1) Co Vám stačí splnit pro získání vedení účtu TOP nabídka zdarma?
Vedení účtu TOP nabídka můžete mít zdarma, pokud každý měsíc splníte alespoň jedno z níže uvedených kritérií. Hodnoty
uvedených kritérií v Kč platí i pro ekvivalent v cizí měně.
•	Vaše úspory a investice u Komerční banky a/nebo u společnosti Modrá pyramida (MPSS) a/nebo u společnosti Komerční
pojišťovna (KP) a/nebo u společnosti KB Penzijní společnost (KB PS) a/nebo u společnosti Amundi Czech Republic jsou
v předchozím měsíci v celkové výši nejméně 3 000 000 Kč.
•	Příjem na Vašich osobních běžných účtech, které Vám vedeme jako spotřebiteli, je v předchozím měsíci nejméně 100 000 Kč
a z toho je alespoň jedna příchozí platba nejméně 70 000 Kč.
•	Příjem na Vašich běžných účtech, které Vám vedeme jako spotřebiteli, je za posledních 12 měsíců v průměru měsíčně nejméně
100 000 Kč a zároveň máte úspory a investice u KB a/nebo u společnosti MPSS a/nebo u společnosti KP a/nebo u společnosti KB
PS a/nebo u společnosti Amundi Czech Republic v celkové výši nejméně 1 000 000 Kč.
•	Součet všech Vašich splátek úvěrů u KB (tj. spotřebitelské, hypoteční a předhypoteční) a/nebo úvěrů ze stavebního spoření
u MPSS je v předchozím měsíci ve výši nejméně 30 000 Kč.
•	Součet poskytnutých hypotečních úvěrů u KB a/nebo úvěrů ze stavebního spoření u společnosti MPSS je ve výši nejméně 6 000
000 Kč (započítává se součet částek sjednaných v příslušných úvěrových smlouvách).
• Jste klientem v obsluze Privátního bankovnictví Komerční banky.
• v edení účtu TOP nabídka budete mít v daném měsíci zdarma, pokud jste k poslednímu Obchodnímu dni předchozího měsíce
měl/a u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo Amundi Czech Republic uloženo celkem nejméně
1 500 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo pokud váš očištěný kreditní obrat za předchozí měsíc na všech vašich
účtech dosáhl alespoň 100 000 Kč
• a/nebo pokud jste k poslednímu Obchodnímu dni předchozího měsíce měl/a součet poskytnutých hypotečních úvěrů
u KB a/nebo úvěrů ze stavebního spoření u společnosti MPSS, zajištěných nemovitostí v celkové výši nejméně 5 000 000 Kč
(započítává se součet částek sjednaných v příslušných úvěrových smlouvách).
2) 1 karta pro majitele účtu a 1 karta pro rodinného příslušníka.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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