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Záleží nám na Vaší spokojenosti
Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, k čemuž se zavázala v rámci programu 

Garance kvality. Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s vedením Vašeho účtu nebo s nabízenými 

službami, Vaši případnou stížnost či reklamaci je připraven řešit Váš bankovní poradce. Pokud by ji nevyřešil 

k Vaší úplné spokojenosti, můžete se písemně obrátit na Vaši pobočku. Jestliže nejste spokojeni s řešením ze 

strany pobočky, obraťte se prosím na útvar Kvalita a zákaznická zkušenost. V případě, že nesouhlasíte ani s tím-

to řešením, je možné se písemně obrátit v duchu principů Charty ombudsmana, na nezávislého ombudsmana 

skupiny Komerční banky.

Komerční banka, a. s.

Kvalita a zákaznická zkušenost

Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1

stiznostiareklamace@kb.cz

Ombudsman skupiny Komerční banky

Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1

ombudsman@kb.cz

>>>>

Neuplatňujeme skryté poplatky
Nabízíme Vám kompletní Sazebník KB, který Vám poskytne informace o poplatcích. Abychom Vám orientaci co 

nejvíce ulehčili, vydáváme Sazebník v přehledné a jednoduché formě. Neuplatňujeme skryté poplatky, proto Vám 

nabízíme plnou verzi Sazebníku dostupnou na obchodních místech KB i na internetu.

http://www.kb.cz
http://www.kb.cz/kvalita
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http://www.kb.cz
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Účty

Tuzemské platby

>>

>>

MůjÚčet Gold MůjÚčet Plus MůjÚčet Studentský účet 
- konto G2.2 MůjÚčet Junior

Měsíční cena za účet 169,– 39,– zdarma zdarma zdarma

Měsíční elektronický výpis     

Karta v rámci účtu Zlatá karta Plus karta Embosovaná 
karta

Embosovaná G2 
karta Junior karta

Výběr z bankomatu KB     

Výběr z cizího bankomatu v ČR 
zdarma 

2 měsíčně 
Plus kartou, 

další 39,–

39,– 39,– 39,–

Služba Expresní linka KB, MojeBanka, Mobilní banka     pouze 
MojeBanka

Běžný účet v Kč nebo cizí měně 29,– 29,– 29,– 29,– 1) –

1 Běžný účet v EUR / USD – – –

19,– 
včetně 

Embosované 
karty

–

Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do 
nezajištěného debetu     1) –

Balíček Erasmus – – –

www.g2.cz/
erasmus
bezplatná 
infolinka 

800 G2 OD KB 
(42 63 52)

–

MůjÚčet Gold MůjÚčet Plus MůjÚčet Studentský účet 
- konto G2.2 MůjÚčet Junior

Příchozí platby     

Odchozí platby

Elektronické platby 2)   6,–  6,–

Příkaz zadaný přes Expresní linku KB 19,– 19,– 19,– 19,– 19,–

Papírový příkaz 39,– 39,– 39,– 39,– 39,–

Papírový příkaz k úhradě v Kč - na pobočce v den 
předání 3) 69,– 69,– 69,– 69,– 69,–

Příplatek za platbu z/a do jiné banky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Následující volitelné služby se dále přičítají k odchozí platbě

Neodvolatelná platba v Kč 50,– 50,– 50,– 50,– 50,–

Expresní platba v Kč do jiné banky v ČR v den splatnosti 
do 14.00 hod. pomocí přímého bankovnictví 
do 12.30 hod. pomocí papírového příkazu

90,– 90,– 90,– 90,– 90,–

>>

>>

Účty

Legenda:
 je součástí balíčku
–  není součástí balíčku

1) Nelze sjednat osobám mladším 18-ti let věku.

http://www.kb.cz
https://www.g2.cz/erasmus
https://www.g2.cz/erasmus
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2) Elektronické platby jsou prováděny prostřednictvém služeb MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba, Mobilní banka.
3) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.

MůjÚčet Gold MůjÚčet Plus MůjÚčet Studentský účet 
- konto G2.2 MůjÚčet Junior

Platby z trvalých příkazů a inkas

Zřízení trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa 
vč. SIPO (zdarma pomocí všech kanálů 3 měsíce od 
založení účtu)     –

Provedení trvalého příkazu k úhradě   6,–  –

Provedení trvalého příkazu k automatickému převodu 6,– 6,– 6,–  –

Odepsaná inkasa   6,–  –

Ostatní platby

Platba na základě provedení exekuce 39,– 39,– 39,– 39,– 39,–

Poštou zaslané oznámení o neprovedené platbě 20,– 20,– 20,– 20,– 20,–

>>

http://www.kb.cz
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Další účty>>

TOP nabídka Základní 
platební účet KB Start konto

Samostatný Běžný 
účet v Kč a Běžný 
účet v cizí měně

Měsíční cena za účet 490,– 1) 60,–

zdarma 
(pouze pro klienty se 
smlouvou na určitou 

Bankovní službu)

50,–

Měsíční elektronický výpis    –

Měsíční výpis zasílaný poštou  – – –

Karta v rámci účtu

2 Zlaté karty nebo 
1 debetní karta PLA-
TINUM, Embosovaná 
karta, MojeMobilní 

karta, e-Card

Embosovaná karta – –

Služba Expresní linka KB  –  –

Služba MojeBanka    –

Služba Mobilní Banka   – –

Karta optického klíče, Čipová karta MůjKlíč + čtečka 
karet  – – –

Vedení dalšího účtu v Kč, USD nebo v EUR včetně elek-
tronického výpisu 2 účty – – –

Poštou zasílaný výpis z dalšího účtu v Kč, USD, EUR  – – –

Povolené čerpání finančních prostředků do nezajiště-
ného debetu  – – –

Další služby v rámci účtu
2× Pojištění zneužití 

platebních karet 
Merlin

– – –

>>

Tuzemské platby>>

TOP nabídka Základní 
platební účet KB Start konto

Samostatný Běžný 
účet v Kč a Běžný 
účet v cizí měně

Příchozí platby    5,–

Odchozí platby

Elektronické platby 2)  6,– 1 zdarma, další 6,– 3) 6,–

Příkaz zadaný přes Expresní linku KB 19,– – 19,– 19,–

Papírový příkaz 39,– 39,– 39,– 39,–

Papírový příkaz k úhradě v Kč - na pobočce v den 
předání 4) 69,– 69,– 69,– 69,–

Příplatek za platbu z/a do jiné banky zdarma zdarma zdarma 2,– 5)

Následující volitelné služby se dále přičítají k odchozí platbě

Neodvolatelná platba v Kč 50,– 50,– 50,– 50,–

Expresní platba v Kč do jiné banky v ČR v den splatnosti 
do 14.00 hod. pomocí přímého bankovnictví 
do 12.30 hod. pomocí papírového příkazu

90,– 90,– 90,– 90,–

>>

1) Co vám stačí splnit pro získání vedení balíčku TOP nabídka zdarma nebo za poloviční cenu?
- vedení balíčku 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 IKS KB uloženo celkem nejméně 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo pokud váš očištěný kreditní obrat za předchozí měsíc dosáhl alespoň 
150 000 Kč.

- za vedení balíčku TOP nabídka vám bude v daném měsíci zaúčtováno pouze 245 Kč, 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 IKS KB uloženo celkem nejméně 2 500 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo pokud váš očištěný kreditní obrat za 
předchozí měsíc dosáhl alespoň 80 000 Kč.

http://www.kb.cz
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Příkaz k povolení inkasa (včetně SIPO 1)) /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému převodu

Běžný účet pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem 
(např. vklad do základního kapitálu společnosti)

Zřízení Změna Zrušení

Expresní linka KB 29,– 29,– zdarma

MojeBanka / MojeBanka Business zdarma zdarma zdarma

V pobočce prostřednictvím papírového příkazu s použi-
tím sběrného boxu 39,– 39,– zdarma

V pobočce prostřednictvím papírového příkazu 69,– 69,– zdarma

Trvalé příkazy k úhradě prostřednictvím papírového 
příkazu nebo služby EL KB na účty dceřiných, přidru-
žených a partnerských společností Komerční banky - 
MPSS, KB PS, KP a IKS KB

zdarma zdarma zdarma

>>

>>

>>

jednorázově

Vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně pro složení 
peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem 
(např. vklad do základního kapitálu společnosti), včetně 
elektronických výpisů zasílaných e-mailem s libovolnou 
četností nebo poštou s četností denně při pohybu na 
účtu

zdarma

>>

2) Elektronické platby jsou prováděny prostřednictvém služeb MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba, Mobilní banka.
3) Bez ohledu na službu přímého bankovnictví, přes kterou byla pořízena.
4) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.
5) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

TOP nabídka Základní 
platební účet KB Start konto

Samostatný Běžný 
účet v Kč a Běžný 
účet v cizí měně

Platby z trvalých příkazů a inkas

Zřízení trvalého příkazu k úhradě a povolení inkasa 
vč. SIPO (zdarma pomocí všech kanálů 3 měsíce od 
založení účtu)  – – –

Provedení trvalého příkazu k úhradě  6,– 6,– 6,–

Provedení trvalého příkazu k automatickému převodu 6,– 6,– 6,– 6,–

Odepsaná inkasa  6,– 6,– 6,–

Ostatní platby

Platba na základě provedení exekuce 39,– 39,– 39,– 39,–

Poštou zaslané oznámení o neprovedené platbě 20,– 20,– 20,– 20,–

1) Povolení inkasa SIPO nelze spravovat prostřednictvím služby MojeBanka Business.

>>

http://www.kb.cz
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Poplatek z depozit>>

Poplatek z depozit klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně zdarma

Poplatek z depozit klienta v měně CHF za objem nad 40 tis. CHF 1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně SEK za objem nad 400 tis. SEK 1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně DKK za objem nad 300 tis. DKK 1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně JPY za objem nad 5 mil. JPY 0,5 % p.a. 1)

Poplatky  
z depozit

1) Poplatek je vypočítáván denně (konvence skutečnost/skutečnost), pokud v daný den objem běžných zůstatků přesáhne výše uvedený limit v součtu na všech běžných, spořicích, 
termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách klienta v KB v příslušné měně. Do základu depozit podléhajícímu zpoplatnění nejsou zahrnovány termínované vklady 
s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky Tradingu.

 KB je oprávněna tento poplatek účtovat, a pokud tak učiní, účtuje ho klientovi měsíčně v měně příslušného účtu se splatností 5. Obchodní den následujícího měsíce. Poplatek 
může být odepsán z účtu klienta nejpozději poslední den téhož měsíce. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, poplatek může být odepsán z jakéhokoli jeho účtu, dle určení 
KB.

http://www.kb.cz
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Karty

Zlatá karta Plus karta Embosovaná karta Embosovaná G2 
karta Junior karta

Typ karty embosovaná embosovaná embosovaná embosovaná elektronická

Zdarma v rámci účtu MůjÚčet Gold, TOP 
nabídka MůjÚčet Plus MůjÚčet, 

TOP nabídka Konto G2.2 MůjÚčet Junior

Roční cena karty (pokud není součástí 
účtu) 1 990,– – 490,– 490,– –

Služby v ceně karty

Cestovní pojištění 
ke zlatým kartám, 
Asistenční služba 

pro motoristy

– – – –

Roční cena za MojeKarta - karta s vlast-
ním designem – zdarma zdarma zdarma zdarma

Vydání karty s vlastním designem 
MojeKarta - vlastní foto / galerie – 149,– jednorázově 1) 149,– jednorázově 1) zdarma zdarma

Vydání karty s vlastním designem 
MojeKarta - limitovaná edice – 349,– jednorázově 

na 3 roky 1)
349,– jednorázově 

na 3 roky 1)
349,– jednorázově 

na 3 roky 1)
349,– jednorázově 

na 3 roky 1)

Výběr hotovosti

z bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

z cizího bankomatu v ČR zdarma 2 výběry měsíčně 
zdarma, další 39,– 39,– 39,– 39,–

z bankomatu v zahraničí zdarma 99,– 99,– 1 měsíčně zdarma, 
další 99,– 99,–

na přepážce banky v ČR i v zahraničí 
- Cash Advance 149,– 149,– 149,– 149,– 149,–

na pokladně u obchodníka v ČR 
- Cash back zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Vklad hotovosti

pomocí vkladového bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek

v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

v bankomatu jiných bank 25,– 25,– 25,– 25,– 25,–

Výpis

elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

poštou nebo předání na pobočce 5,– 5,– 5,– 5,– zdarma

Debetní karty>>

>>

http://www.kb.cz
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Zlatá karta Plus karta Embosovaná karta Embosovaná G2 
karta Junior karta

PIN

Změna PIN v bankomatech KB zdarma

první změna 
zdarma - poplatek 

bude vrácen, 
další 19,–

19,– 19,– zdarma

Standardní předání zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Předání na pobočce zdarma 100,– 100,– 100,– zdarma

Opětovné předání zdarma 50,– 2) 50,– 2) 50,– 2) 50,–

Nestandardní služby

Osobní převzetí karty a/nebo PIN na 
centrále KB 2 000,– 2 000,– 2 000,– 2 000,– 2 000,–

Expresní zaslání karty a/nebo PIN v ČR 
(odděleně) 2 000,– 2 000,– 2 000,– 2 000,– 2 000,–

Zaslání karty a/nebo PIN do zahraničí 
(odděleně) 2) 1 000,– 1 000,– 1 000,– 1 000,– 1 000,–

Limity

Změna týdenních limitů pomocí MojeBan-
ka, MojeBanka Business zdarma zdarma zdarma zdarma –

Změna týdenních limitů pomocí Expresní 
linky KB 19,– 19,– 19,– 19,– –

Expresní změna týdenních limitů 19,– 19,– 19,– 19,– –

Změna týdenních limitů přes přepážku 69,– 69,– 69,– 69,– zdarma

Ostatní

Povolení / zablokování karty pro platby na 
internetu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Expresní povolení / zablokování karty pro 
platby na internetu 19,– 19,– 19,– 19,– 19,–

Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Vydání náhradní karty po stoplistaci 3) / 
vydání duplikátu 2) 200,– 200,– 200,– 200,– 200,–

Vydání duplikátu karty s vlastním 
designem MojeKarta 2) / změna designu 
MojeKarta - vlastní foto / galerie

– 149,– 149,– 149,– 149,–

Vydání duplikátu karty s vlastním 
designem MojeKarta 2) / změna designu 
MojeKarta - limitovaná edice

– 349,– 349,– 349,– 349,–

Emergency Cash Advance - náhradní 
hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži 
apod. 2)

3 500,– 3 500,– 3 500,– 3 500,– –

Emergency Card Replacement - vydání 
náhradní karty bez PIN do zahraničí při 
ztrátě, krádeži apod.

4 000,– 4 000,– 4 000,– 4 000,– 4 000,–

Příchozí Platba ve prospěch běžného 
nebo úvěrového účtu KB k němuž je karta 
vydána 4)

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Příchozí Expresní Platba ve prospěch 
běžného / úvěrového účtu KB k němuž je 
karta vydána 4)

1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,–

>>

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu.
 V případě karty vydávané / sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
2) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
3) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
4) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.
 Procentní část poplatku za příchozí Expresní platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

http://www.kb.cz
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Nejprestižnější debetní karta KB

Součástí účtu TOP nabídka

Cena karty mimo účet 6 490 Kč

Možnost dokoupení další Platinum karty za zvýhodněných 4 900 Kč

Ke kartě klienti navíc získají Priority Pass 5), kartu do chytrého telefonu MojeMobilní karta a pojištění PLATNINUM

Na kartu PLATINUM se nevztahují žádné další poplatky

>> Debetní karta PLATINUM

Infinite PLATINUM A karta / Lady karta Viva karta

Roční cena karty 9 990,– 6 490,– zdarma zdarma 

Roční cena za vydání další karty k účtu 4 990,– 4 900,– zdarma 200,–

Měsíční správa a vedení úvěru zdarma zdarma
zdarma při objemu 

transakcí kartou nad 
3 000 měsíčně, jinak 59,–

30,–

Měsíční správa a vedení úvěru u Student-
ského účtu - konto G2.2 zdarma zdarma

zdarma při objemu 
transakcí kartou nad 

1 500 měsíčně, jinak 29,–
5,–

Měsíční automatická splátka v rámci 
bezúročního období zdarma zdarma 29,– –

Služby v ceně karty
Pojištění Infinite, 

Priority Pass, 
Global Visa Wifi

Pojištění PLATINUM, 
Priority Pass 5)

Více informací zde:
A karta, Lady karta

Pojištění schopnosti 
splácet, 

Cestovní pojištění Easy

Úroková sazba pro výpočet úroku z úvěru viz. oznámení KB o úrokových Sazbách

Výběr hotovosti

z bankomatu KB zdarma zdarma 1 %, min. 30,– 1 %, min. 30,–

z cizího bankomatu v ČR zdarma zdarma 1 %, min. 100,– 1 %, min. 50,–

z bankomatu v zahraničí zdarma zdarma 1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,–

na přepážce banky v ČR i v zahraničí 
- Cash Advance zdarma zdarma 1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,–

na pokladně u obchodníka v ČR 
- Cash back zdarma zdarma zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek

v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma

v bankomatu jiných bank zdarma zdarma 25,– 25,–

Výpis

elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma

poštou zdarma zdarma 30,– 30,–

předání na pobočce zdarma zdarma – –

PIN

Změna PIN v bankomatech KB zdarma zdarma 19,– 19,–

Kreditní karty>>

>>

http://www.kb.cz
https://www.kb.cz/cs/uvery-a-financovani/kreditni-karty/a-karta/
https://www.kb.cz/cs/uvery-a-financovani/kreditni-karty/lady-karta/
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Infinite PLATINUM A karta / Lady karta Viva karta

Standardní předání zdarma zdarma zdarma zdarma

Předání na pobočce zdarma zdarma 100,– 100,–

Opětovné předání zdarma zdarma zdarma zdarma

Nestandardní služby

Osobní převzetí karty a/nebo PIN na 
centrále KB zdarma zdarma 2 000,– 2 000,–

Expresní zaslání karty a/nebo PIN v ČR 
(odděleně) zdarma zdarma 2 000,– 2 000,–

Zaslání karty a/nebo PIN do zahraničí 
(odděleně) 2) zdarma zdarma 1 000,– 1 000,–

Limity

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma zdarma

Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, 
povolení / zablokování karty pro platby 
na internetu, jména apod.) pomocí služby 
EL KB nebo na pobočce KB

zdarma zdarma zdarma zdarma

Změna týdenních limitů pomocí služby 
Mojebanka a Mojebanka Business, 
Expresní linky KB nebo přes přepážku

zdarma zdarma – –

Expresní změna týdenních limitů zdarma zdarma 19,– 19,–

Ostatní

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke 
kreditní kartě na jiný účet v Kč zdarma zdarma 1 % 1 %

Další změny ve smlouvě klienta 200,– 200,– 200,– 200,–

Expresní povolení / zablokování karty pro 
platby na internetu zdarma zdarma 19,– 19,–

Upozornění o neprovedení splátky pomocí 
emailu nebo sms zdarma zdarma zdarma zdarma

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového 
limitu 20,– 20,– 20,– 20,–

Zaslání upomínky při neprovedení pravi-
delné splátky 500,– 500,– 500,– 500,–

Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma

Vydání náhradní karty po stoplistaci 3) / 
vydání duplikátu 2) zdarma zdarma 200,– 200,–

Emergency Cash Advance - náhradní 
hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži 
apod. 2)

zdarma zdarma 3 500,– 3 500,–

Emergency Card Replacement- vydání 
náhradní karty bez PIN do zahraničí při 
ztrátě, krádeži apod.

zdarma zdarma 4 000,– 4 000,–

Příchozí Platba ve prospěch běžného 
nebo úvěrového účtu KB, k němuž je 
karta vydána 4)

zdarma zdarma zdarma zdarma

Příchozí Expresní Platba ve prospěch 
běžného/úvěrového účtu KB, k němuž je 
karta vydána 4)

zdarma zdarma 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,–

Volitelné pojištění schopnosti splácet 
v případě náhlé ztráty zaměstnání, 
dlouhodobé nemoci, trvalé invadility nebo 
úmrtí

– – 0,49 % měsíčně 
z čerpané částky 6) –

2) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
3) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
4) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.
 Procentní část poplatku za příchozí Expresní platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.
5) Jedná se o Standard Membership Priority Pass, kde za každý vstup bude účtován poplatek dle podmínek programu dostupných na www.prioritypass.com
6) Čerpanou částkou se myslí celková částka uvedená na výpise z účtu ke kreditní kartě za daný měsíc.

>>

http://www.kb.cz
https://www.prioritypass.com
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2) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

MojeMobilní karta e-Card

Typ karty karta v aplikaci pro 
mobilní telefony virtuální

Zdarma v rámci účtu TOP nabídka TOP nabídka

Roční cena karty (pokud není součástí účtu) 99,– 65,–

Výběr hotovosti

na přepážce banky v ČR i v zahraničí - Cash Advance 149,– –

na pokladně u obchodníka v ČR - Cash back zdarma –

Výpis

elektronicky zdarma zdarma

poštou nebo předání na pobočce 5,– 5,–

Nestandardní služby

Osobní převzetí karty a/nebo PIN na centrále KB – 2 000,–

Expresní zaslání karty a/nebo PIN v ČR (odděleně) – 2 000,–

Zaslání karty a/nebo PIN do zahraničí (odděleně) 2) – 1 000,–

Limity

Změna týdenních limitů pomocí MojeBanka, MojeBanka Business zdarma zdarma

Změna týdenních limitů pomocí Expresní linky KB 19,– 19,–

Expresní změna týdenních limitů 19,– 19,–

Změna týdenních limitů přes přepážku 69,– 69,–

Ostatní

Stoplistace karty zdarma zdarma

Ostatní karty>>

>>

http://www.kb.cz
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Elektronicky nebo faxem zdarma

Poštou 35,–

Opětovné zaslání PIN 160,–

Zřízení zmocnění pro službu EL KB zdarma

Úprava ve stávajícím zmocnění na EL KB zdarma

Další služby k přímému bankovnictví

Expresní linka KB

Zaslání minivýpisu a ostatní korespondence na vyžádání klienta EL KB z Telefonního centra KB

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Přímé  
bankovnictví

Služby přímého bankovnictví

Expresní linka KB MojeBanka /  
MojeBanka Business 1) Mobilní banka

Měsíční vedení 39,– 39,– zdarma

Oprávnění pro první zmocněnou 
osobu zdarma zdarma zdarma

Oprávnění pro druhou a každou další 
zmocněnou osobu 55,– 44,– zdarma

Odeslání vyžádaných oznámení

Prostřednictvím  
e-mailové zprávy

Prostřednictvím SMS 
zprávy

SMS zprávy  
vyžádané  

prostřednictvím  
automatizovaného  
hlasového systému

Prostřednictvím  
faxové zprávy

Odeslání oznámení zdarma 2,50 2,50 2) 5,–

1) V případě, že jsou služby poskytovány současně, je účtována cena za jednu službu.
2) Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.

Zpracování příkazu k administraci předaného na papírovém nosiči 100,–

První příkaz k administraci po zřízení služby přímého bankovnictví není zpoplatněn.

Zpracování příkazu k administraci prostřednictvím systémů přímého bankovnictví zdarma

MojeBanka / MojeBanka Business / Mobilní banka>>

http://www.kb.cz
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Zřízení služby eTrading zdarma

Používání služby eTrading zdarma

Vydání nebo opětovné vystavení Osobního certifikátu pro služby přímého bankovnictví zdarma

Vydání čipové karty MůjKlíč 390,–

Vydání čtečky čipových karet typu GEM PC TWIN 250,– + 21 % DPH

Vydání kompletu čtečka (typ GEM PC TWIN) a čipová karta MůjKlíč 640,–

Vydání čtečky čipových karet s klávesnicí 250,– + 21 % DPH

Vydání kompletu čtečka (s klávesnicí) a čipová karta MůjKlíč 640,–

Vydání karty optického klíče 1 000,–

Blokace nebo odblokování karty optického klíče zdarma

eTrading>>

Zabezpečení služeb přímého bankovnictví>>

http://www.kb.cz
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Expresní linka 
KB

MojeBanka, 
MojeBanka Busi-
ness, Profibanka,  

Přímý kanál

Mobilní banka MojePlatba
Samoobslužný 

box  
(papírový příkaz)

Pobočka  
(papírový příkaz)

Položka vzniklá z příkazu 
k úhradě 19,– 6,– 6,– 6,– 39,– 39,– 2)

Položka vzniklá z příkazu k úhra-
dě v Kč - zpracovaná pobočkou 
v den předání 1)

– – – – – 69,–

Položka vzniklá z příkazu k inka-
su v rámci KB (připsané inkaso) – 6,– – – 39,– 39,–

Platební 
styk

Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku>>

>>

1) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejně měně v KB nebo na účet do jiné banky.
2) Nevztahuje se na položky související se splácením úvěrů pro fyzické osoby - občany. 

 
V případě zakoupení Balíčku transakcí za cenu 39 Kč měsíčně jsou všechny transakce uskutečněné prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, trvalé příkazy 
k úhradě, připsaná a odepsaná inkasa zdarma. 

Připsání úroku, převod úroku z účtu na účet / vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby zdarma

Položka vzniklá použitím platební karty zdarma

Položka vzniklá z provedení exekuce 39,–

Trvalý příkaz k automatickému převodu položka vzniklá z automatického převodu splátek úvěru  
(včetně příslušenství) zdarma

Pro platby předané na papírovém příkazu

Textová zpráva pro příjemce uvedená v papírovém příkazu klienta zdarma

Příchozí platby na Dětské konto zdarma

Poštou zaslané oznámení o neprovedeném příkazu nebo o důvodu neprovedení platby 20,–

Odeslání dávky příkazů prostřednictvím služeb MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál  
(formáty: KM, BEST, EDI BEST) zdarma

Zřízení povolení inkasa pro platby na produkt VITAL Grant zdarma

Další položky>>

Ostatní služby

Bezhotovostní platební styk

>>

>>

http://www.kb.cz
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Neodvolatelná platba v Kč z účtu v Kč (s potvrzením) 50,–

Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná na papírovém příkazu

Super expres (předávaný v den splatnosti do 12.30 hod.) 90,–

Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím služeb přímého 
bankovnictví

Expres (předávaný v den splatnosti do 14.00 hod.) 90,–

Úhrady v tuzemsku

Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí>>

>>

Úhrady ze zahraničí

SEPA platba do 50 000 EUR včetně 145,–

SEPA platba nad 50 000 EUR 1 095,–

Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB 
– výlohy „OUR“ zdarma

Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB 0,9 %, min. 225,–  
max. 1 095,–

Platba od klientů KBSK 7,–

Drobná platba, tj. jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do 10 000 Kč 100,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA platbu, platbu od klientů KBSK, úhradu ze zahrani-
čí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB - výlohy „OUR“, 
standardní úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet 
klienta KB a drobnou platbu (jedna platba měsíčně v ekvivalentu do 10 000 Kč)

Příchozí platba 5,–

Vyplacení v hotovosti 500,– 

Výplata prostřednictvím vystavení bankovního šeku 200,–

>>

Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraničí, pokud je příchozí částka nižší než příslušný poplatek.

http://www.kb.cz
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>>

SEPA platba do 50 000 EUR včetně 195,–

SEPA platba nad 50 000 EUR 1 500,–

Úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada do tuzemska (mimo KB) v cizí měně 0,9 % min. 250,– 
max. 1 500,–

Platba pro klienty KBSK 10,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb

Platba zadaná na papírovém příkazu pro všechny výše uvedené platby 
(včetně plateb pro klienty KBSK) 300,–

Expresní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně 
a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně 600,–

Urgentní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně, 
úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA platba nad 
50 000 EUR

1 000,–

Expresní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví zdarma

Urgentní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví do zahraničí v Kč 
a v cizí měně, úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA 
platba nad 50 000 EUR

600,–

Poplatek pro krytí veškerých nákladů na realizaci úhrady klientem (platba „OUR") pro úhradu do zahra-
ničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně a pro platbu pro klienty KBSK 800,–

Úhrady do zahraničí

Zřízení/změna prostřednictvím papírového příkazu 300,–

Zrušení trvalého příkazu do zahraničí prostřednictvím papírového příkazu zdarma

Poplatky za platbu vzniklou na základě trvalého příkazu do zahraničí se řídí typem zahraniční platby a způsobem 
jejího zpracování.

Poštou zaslané oznámení o neprovedení úhrady z trvalého příkazu do zahraničí 20,–

>> Trvalé příkazy k úhradě do zahraničí

Změna instrukcí, storno pro úhrady do zahraničí 400,–

Potvrzení nebo swiftová zpráva k zahraniční platbě 200,–

Registrace CID (roční poplatek) individuálně

>> Ostatní služby

>>

Strana plátce SEPA inkasa

Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci KB 6,–

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z KBSK 10,–

Odchozí platba na základě  SEPA inkasa vyslaného z jiné banky 195,–

Žádost o odmítnutí SEPA inkasa plátcem (Refusal) 50,–

Žádost o vrácení SEPA inkasa plátcem (Refund) 50,–

Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna, zrušení prostřednictvím služby přímého bankovnictví  
MojeBanka / MojeBanka Business / Profibanka zdarma

Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna, prostřednictvím papírového příkazu 69,–

Souhlas se SEPA inkasem - zrušení prostřednictvím papírového příkazu zdarma

SEPA inkaso

http://www.kb.cz
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>> Směnárenské operace

Prodej a nákup bankovek cizí měny (za každou měnu) 2,50 %, min. 50,–

Nákup bankovek, které se běžně nenakupují 20 %, min. 50,–

Výběr hotovosti v Kč z účtů vedených v ČNB 100,–

Vklad v Kč přes přepážku na účty dceřiných společností KB - MPSS a KB PS zdarma

Vklad Kč na účty cizích bank přes přepážku 149,–

Vklad Kč na učty cizích bank přes přepážku - super expres (předaný do 12.30 hod.) 2 %, min. 200,–

Vklady hotovostí v Kč na účty vedené v ČNB 2 %, min. 200,–

Výměna maximálně 100 ks jedné nominální hodnoty zdarma

Ostatní případy výměny Kč 3 %, min. 100,–

Ostatní služby>>

Poplatek je hrazen vždy z účtu Cena za výběr

Výběr z bankomatu viz kapitola platební karty

Výběr hotovosti ve stejné měně, jako je veden účet 75,–

Výběr hotovosti v jiné měně, než je veden účet zdarma

Poplatek je hrazen vždy z účtu Cena za vklad

Vklad hotovosti vkladovým bankomatem zdarma

Vklad hotovosti přes přepážku (maximálně 50 ks mincí) zdarma

Vklad třetí osobou 1) (maximálně 50 ks mincí) 75,–

Vklad hotovosti s více než 50 ks mincí, vč. vkladu do jiné banky (v případě vkladu na Dětské konto je 
vklad zdarma) 3 %, min. 100,–

Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek 10 %

Hotovostní operace na občanských účtech

Výběry

Vklady

>>

>>

>>

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu.
U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.

1) Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo není uvedená v podpisovém vzoru k účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti. Třetí osoba hradí poplatek 
v hotovosti.

http://www.kb.cz
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Úvěry

Úvěry>>

>>

>>

>>

Spotřebitelské úvěry

Hypoteční úvěry

Povolené debety
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Úvěry

Spotřebitelské úvěry

Osobní úvěr Optimální půjčka Úvěr Gaudeamus

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 1) 490,– zdarma zdarma

Spravování úvěru měsíčně 3) 

(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013) zdarma zdarma zdarma

Spravování úvěru měsíčně 3) 

(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012) 80,– 50,– 50,–

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou 
- standardní – – –

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou 
- expresní – – –

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru – – –

Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna 
čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru 
nebo změna formy výpisů, dodatečné zařazení do / 
vyřazení z volitelného pojištění schopnosti splácet

zdarma zdarma zdarma

Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru 
z podnětu klienta 2 000,– 4) 2 000,– 4) 2 000,– 4)

Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká 
se automaticky zasílaných potvrzení) 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH

Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma

Čerpání úvěru na návrh na vklad – – –

Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma

Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5)

Předčasné splacení zdarma 8) zdarma 8) zdarma 8)

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní
Platné pouze pro úvěry sjednané do 19. 8. 2013 zdarma zdarma –

Pojištění schopnosti splácet - volitelné pro úvěry 
sjednané od 20. 8. 2013 7)

Cena pro prvního resp. jednoho pojištěného
0,10 % měsíčně 

z poskytnuté výše úvěru
0,10 % měsíčně 

z poskytnuté výše úvěru
0,10 % měsíčně 

z poskytnuté výše úvěru

Pojištění schopnosti splácet - volitelné pro úvěry 
sjednané od 20. 8. 2013 7)

Cena pro druhého až čtvrtého pojištěného za jednu 
osobu

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení 
splátky 250,– 250,– 250,– 6)

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení 
splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek 
po splatnosti 1 000 Kč

500,– 500,– 500,– 6)

Zápis / změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde 
věřitelem je KB – – –

Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla 
KB – – –

>>

>>

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.
2) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.
3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní 

měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
4) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.
5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry 

sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

6) Neinkasuje se pro úvěry Gaudeamus sjednané do 21. 2. 2008 včetně.
7) Cena zahrnuje zařazení do pojištění, je hrazeno jednou částkou za všechny pojištěné, 

první poplatek za pojištění je uhrazen v okamžiku zahájení čerpání úvěru a dále pak 
vždy měsíčně po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

8) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě 
žádosti o předčasné splacení.
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Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěr, 
Americká hypotéka

Hypotéka 
na refinancování

Neúčelová část 
Hypotéky 2v1

Předhypoteční 
úvěr

Vyhodnocení žádosti o úvěr 2 900,– zdarma zdarma 2 000,–

Vyhodnocení rizik spojených s:

bytovou jednotkou / rodinným domem 
- zrychlené 10) 1 000,– zdarma - 1 000,–

bytovou jednotkou / rodinným domem 
- standardní 4 500,– zdarma - 4 500,–

ostatními typy nemovitostí individuálně zdarma - individuálně

vypracováním Zprávy o stavu výstavby 
a rekonstrukce (Zpráva)

1 000,– první až třetí 
Zpráva / 

2 900,– čtvrtá a každá 
další Zpráva

- -

1 000,– první až třetí 
Zpráva / 

2 900,– čtvrtá a každá 
další Zpráva

Čerpání úvěru na návrh na vklad 1 500,– zdarma zdarma 1 500,–

Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma

Správa úvěru 1) zdarma zdarma zdarma zdarma

Výpis z úvěrového účtu (měsíčně):

elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma

poštou 20,– 20,– 20,– 20,–

Flexibilita úvěru (měsíčně) 2) 19,– 19,– 19,– -

Změna ve smlouvě:

osobní údaje klienta, změna čísla účtu 
(pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo 
změna formy výpisů

zdarma zdarma zdarma zdarma

ostatní změny 3) 4 000,– 4 000,– 4 000,– 4 000,–

Písemné potvrzení:

o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká se 
automaticky zasílaných potvrzení 9)) 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH

vyčíslení výše zůstatku na úvěrovém účtu 4) 1 250,– + 21 % DPH 1 250,– + 21 % DPH 1 250,– + 21 % DPH 1 250,– + 21 % DPH

Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru 5) 5 % z nevyčerpané 
částky úvěru

5 % z nevyčerpané 
částky úvěru

5 % z nevyčerpané 
částky úvěru -

Předčasné splacení viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy zdarma 6) 7)

Zasílání upomínek o neprovedení splátky:

1. upomínka 250,– 250,– 250,– 250,–

2. a každá další upomínka 500,– 500,– 500,– 500,–

Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013

Flexibilita úvěru (měsíčně) 99,– 99,– 99,– -

Úvěry sjednané do 30. 11. 2016 u nichž po 1. 12. 2016 ještě nedošlo k obnově úrokové sazby

Předčasné splacení neúčelové části úvěru v Hypotéce 2v1:

splatnost úvěru nastane za více jak 1 rok - - 1 % 
z předčasné splátky -

splatnost úvěru nastane do 1 roku - - 0,5 % 
z předčasné splátky -

>>

>>
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Povolené debety

Sjednání Povoleného nezajištěného debetu a Povoleného debetu Start zdarma

Změna limitu Povoleného nezajištěného debetu a Povoleného debetu Start zdarma

Smluvní pokuta za překročení limitu Povoleného debetu Start  
(inkasuje se při překročení limitu o částku 200 Kč a více) 200,–

Rezervace zdrojů (z nečerpané částky) zdarma

Zaslání upomínky - oznámení o vzniku nepovoleného debetu / oznámení o prodlení 
(platí pro povolené nezajištěné debety) 250,–

Zaslání upomínky - výzvy k vyrovnání nepovoleného debetu / výzvy k vyrovnání debetu, inkasuje se 
přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000 Kč 
(platí pro povolené nezajištěné debety)

500,–

>>

Hypoteční úvěr, 
Americká hypotéka

Hypotéka 
na refinancování

Neúčelová část 
Hypotéky 2v1

Předhypoteční 
úvěr

Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012

Spravování úvěru / flexibilního úvěru 
(měsíčně) 1) 150,– / 250,– 150,– / 250,– 80,– 8) / 250,– 150,– / 250,–

Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma

Úvěry sjednané do 30. 6. 2010

Výpis z úvěrového účtu v papírové formě 
(měsíčně) zdarma zdarma zdarma zdarma

>>

1) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní 
měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

2) Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016 (netýká se Americké hypotéky) a pro dříve 
uzavřené smlouvy, u kterých byla tato výše ceny za flexibilitu sjednána.

3) V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení 
doby čerpání úvěru zdarma.

4) V případě vydání potvrzení k účelové i neúčelové části Hypotéky 2v1 současně je 
poplatek účtován pouze jednou. Platí pouze pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016, 
u nichž zároveň po 1. 12. 2016 nedošlo k obnově úrokové sazby.

5) Poplatek za nenačerpání je účtován v případě nezahájení čerpání úvěru v dohodnuté 
Době čerpání. Poplatek za nedočerpání je účtován v případě nedočerpání více než 
20 % ze sjednané výše úvěru v dohodnuté Době čerpání.

6) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě 
žádosti o předčasné splacení.

7) Platí pouze v případě splacení z námi poskytnutého hypotečního úvěru.
8) V případě předčasného splacení účelové části úvěru z Hypotéky 2v1, bude poplatek 

za spravování neúčelového úvěru nastaven ve stejné výši jako pro účelový úvěr.
9) KB potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru k Americké hypotéce automaticky 

nezasílá.
10) Zrychlené Vyhodnocení rizik je možné pouze u dokončených bytů / rodinných 

domů ve vybraných lokalitách a za předpokladu dodání elektronické dokumentace 
klientem. Toto vyhodnocení nelze využít pro Americkou hypotéku.
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Spoření a investování

>>

>>

>>

>>

Termínované a spořicí účty

Podílové fondy

Investiční bankovnictví

Spoření  
a investování

http://www.kb.cz
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Služby zahrnuté v účtu
KB Spořicí konto Bonus, 

KB Spořicí konto Bonus Aktiv, 
KB Spořicí konto Bonus Invest

KB  
Garantovaný vklad

KB  
Garantovaný  
vklad Prémie

Termínovaný účet

Vedení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma

Zasílání jednoho výpisu z účtu 

elektronicky a/nebo poštou 
měsíčně, pokud v daném  
měsíci proběhne na účtu 

platební transakce

elektronicky a/nebo poštou

Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné 
měně zdarma zdarma zdarma zdarma

Příchozí platba v Kč z jiné tuzemské banky zdarma zdarma zdarma zdarma

Položka zúčtovaná na účtu zdarma zdarma zdarma zdarma

Předčasný výběr z účtu - zdarma 2 % z vybírané částky 250,–

Výběr při splatnosti - zdarma zdarma zdarma

Výběr hotovosti při rušení účtu zdarma - - -

Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného 
v Kč - - - zdarma

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí 
měně - - - zdarma

Vklad hotovosti v Kč na účet vedený v cizí 
měně - 1 %, min. 30,–  

max. 1 000,– - 1 %, min. 30,–  
max. 1 000,–

Vklad v hotovosti platných cizoměnových 
bankovek na účet v Kč - 1 %, min. 50,–  

max. 500,– 2 %, min. 50,– 1 %, min. 50,–  
max. 500,–

Ostatní hotovostní operace viz tabulka v kapitole Platební styk

Zřízení vinkulace na vkladech / účtech 
klientů 500,– 500,– 500,– 500,–

Termínované 
a spořicí účty

Termínované účty v Kč a v cizí měně a spořicí účty

Depozitní směnka

>>

>>

>>

Vystavení a proplácení depozitní směnky KB zdarma

http://www.kb.cz
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Podílové 
fondy

KB fondy

Fondy KB PSA

Fondy IKS KB

Fondy AMUNDI

>>

>>

>>

>>

 Poplatky na které se odkazuje tato část Sazebníku jsou účtované společností IKS KB, a.s., skupinou Amundi, případně jinou investiční společností u kterých KB zprostředkovává 
prodej. Cena za tyto služby se vybírá na základě dohody o ceně. Výše aktuálních sazeb poplatků je dostupná v Ceníku pro daný typ fondu zveřejňovaném na internetové adrese 
www.iks-kb.cz

 Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společnostem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičními 
společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí každá pobočka KB. Veškeré detaily 
o jednotlivých druzích a výších poplatků placených společnostem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu / prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že KB 
může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu / provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že 
byl o této skutečnosti KB řádně informován.

http://www.kb.cz
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Vedení Portfoliového účtu P-klientů, splatné při ukončení smlouvy nebo k 31. 12. za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,–

Manipulace s listinnými Cennými papíry 200,– + pojistné

Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech elektronicky zdarma

Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech poštou 20,–

Poplatek za podání Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů zdarma

Poplatek za podání Pokynu na změnu cenového limitu (za každý ISIN) 20,–

Poplatek za podání Pokynu ke zrušení aktivního Pokynu 20,–

Poplatek za podání Pokynu k převodu Cenných papírů 50,–

Poplatek za podání Pokynu k přechodu Cenných papírů 50,–

Výplata dividend a úroků z Cenných papírů evidovaných na Portfoliovém účtu zdarma

Výplata jistiny z dluhopisů evidovaných na Portfoliovém účtu zdarma

Investiční 
bankovnictví

Obchody s Cennými papíry

Administrativní poplatky

>>

>>

1 - 100 000 Kč 0,90 %, min. 100,–

100 001 - 1 000 000 Kč 600,– + 0,30 %

1 000 001 - 2 000 000 Kč 1 900,– + 0,17 %

2 000 001 - 6 000 000 Kč 2 100,– + 0,16 %

6 000 001 - 20 000 000 Kč 3 300,– + 0,14 %

20 000 001 a více Kč individuálně

K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek BCPP.

Burzovní Obchody>>

http://www.kb.cz
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1 - 5 000 000 Kč 1 700,– + 0,10 %, min. 2 700,–

5 000 001 a více Kč 4 200,– + 0,05 %

Mimo to je Klientovi účtován poplatek dle sazebníku CDCP. Poplatky za primární úpis dluhopisů může Banka měnit 
na základě emisních podmínek nebo podmínek administrátora emise, změnu poplatků oznámí Klientovi vždy před 
úpisem.

Mimoburzovní obchody s dluhopisy a primární emise - objem v nominální hodnotě (bez AÚV)>>

Vypořádání převodu Cenného papíru (za každý ISIN) 500,–

Vypořádání přechodu Cenného papíru (za každý ISIN) 300,–

Převod účtu Klienta z nezařazené evidence vedené CDCP na Portfoliový účet Klienta 300,–

Převod jednotlivého Cenného papíru evidovaného na účtu Klienta v nezařazené evidenci vedené CDCP 
na Portfoliový účet Klienta 300,–

Převod mezi dvěma účty vedenými Bankou v samostatné nebo navazující evidenci (za každý ISIN) 300,–

Poplatky za primární úpis akcií Banka stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem

Primární úpis akcií

Převody a přechody Cenných papírů

>>

>>

Dluhopisy měsíčně dle denních stavů

- za součet nominálních hodnot 0 - 10 000 000 Kč 1) 0,05 % p.a.

- za součet nominálních hodnot nad 10 000 000 Kč 1) 0,04 % p.a.

Obchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry na BCPP měsíčně dle denních stavů

- za součet tržních hodnot 0 - 3 000 000 Kč 1) 0,06 % p.a.

- za součet tržních hodnot mezi 3 000 001 a 10 000 000 Kč 1) 0,05 % p.a.

- za součet tržních hodnot nad 10 000 001 Kč 1) 0,04 % p.a.

Neobchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry měsíčně dle denních stavů

- za součet nominálních hodnot 1) 0,10 % p.a.

Minimální měsíční poplatek za poskytování Správy Cenných papírů je 15 Kč.

Správa Cenných papírů>>

Zápis / změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem je Banka / pro Banku zdarma

Zápis / změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem není Banka 1) 500,–

Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem byla Banka zdarma

Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem nebyla Banka 1) 500,–

Zástavy Cenných papírů / Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem>>

http://www.kb.cz


30 Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521. Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Výpis z Portfoliového účtu zdarma

Výpis vlastnictví z centrální evidence vedené CDCP 1) 50,–

Výpis z nezařazené evidence vedené CDCP

- pro Klienta s účtem v Bance 1) 150,–

- pro Klienta bez účtu v Bance 1) 300,–

Výpisy Cenných papírů>>

Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP 1) cena sjednávaná individuálně

Zajištění daňové refundace 1 500 Kč + poplatky placené třetím stranám

Ostatní služby>>

1) Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.
2) Odměna CDCP je stanovena sazebníkem CDCP a přefakturována Klientovi.

Výpis z evidence emise 

- pro Klienta s účtem v Bance 1) odměna CDCP + 5 000,– 2)

- pro Klienta bez účtu v Bance 1) odměna CDCP + 7 000,– 2)

Výpis z evidence emise z CDCP>>

Produkty finančního trhu

Ceny se stanoví individuálně, a to samostatnou smlouvou pro každý obchodní případ.

>>
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Pojištění

Pojištění

>>

>>

Pojištění platebních karet

>>

>>

Pojištění plateb

Úvěrové pojištění

http://www.kb.cz
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Pojištění

Poplatek za pojištění ročně 348,–

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy 
o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila, resp. zvýšením čerpané částky 
poskytnutého úvěru. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení 
poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.

Pojištění platebních karet

Merlin (kolektivní)

MojePojištění plateb (kolektivní)

>>

>>

>>

Poplatek za pojištění - varianta Klasik ročně 468,–

Poplatek za pojištění - varianta Klasik+ ročně 828,–

Poplatek za pojištění - varianta Extra ročně 1 428,–

Poplatek za pojištění - varianta Extra+ ročně 2 388,–

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy 
o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila. Pokud není na účtu klienta dostatečná 
částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu na daném účtu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu 
počátečním vkladem.

Pojištění plateb>>

Varianta A - pojištění smrti a plné invalidity, vstupní věk klienta 18 - 45 let (včetně) 0,025 % měsíčně z pojistné částky

Varianta A - pojištění smrti a plné invalidity, vstupní věk klienta 46 - 60 let (včetně) 0,045 % měsíčně z pojistné částky

Varianta B - pojištění smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti 0,025 % z pojistné částky  
+ 0,01 % z pojištěného úvěru měsíčně

Varianta C - pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání 0,025 % z pojistné částky  
+ 0,02 % z pojištěného úvěru měsíčně

Zrušení pojištění na žádost pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění rizikové pojistné  
(do data zániku)

Úvěrové pojištění 1)

Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru KB

1) Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB zprostředkovává prodej. Poplatky uvedené u těchto produktů jsou účtované společností Komerční pojišťovna, a. s., a to na 
základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s. Uvedené poplatky v této části Sazebníku jsou pouze informativního charakteru.

>>

>>
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Ostatní služby

Ostatní služby

>>

>>

>>

>>

Šeky

Ostatní služby

Bankovní informace

>> Již nenabízené služby
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Šeky

Šeky>>

>> Soukromé šeky KB Bankovní šeky KB
Zahraniční šeky 
a tuzemské šeky 

splatné u jiných bank
Loro a Nostro šeky

Vystavení a zaslání šeku

Vystavení šeku z účtu vedeného u KB 5,– 300,– - -

Zaslání šeku poštou 150,– 150,– - -

Vyzvednutí šeku na pobočce 300,– 300,– - -

Proplacení šeku

Proplacení hodnoty šeku po inkase na účet vedený 
u KB - -

200,– pro šeky 
do 20 tis. Kč, 
1 % pro šeky 
nad 20 tis. Kč 

+ výlohy zahraničních 
bank

-

Okamžité proplacení šeku na účet vedený u KB zdarma zdarma

500,– pro šeky 
do 25 tis. Kč, 
2 % pro šeky 
nad 25 tis. Kč 

+ výlohy zahraničních 
bank

zdarma

Okamžité proplacení šeku z titulu sociálního platu 
na účet u KB - - 100,– -

Proplacení šeku v hotovosti 100,– 400,– - 400,–

Ostatní operace se šeky

Inkaso soukromého šeku ze zahraničí 750,– - - -

Blokace, odvolání šeku, jejich zrušení, nebo 
vrácení šeku

200,– 
za každou žádost 1)

200,– 
za každou žádost 2) - -

Zpracování neproplaceného šeku nebo ověření 
šeku - - 250,– -

1) V případě vrácení soukromého šeku se poplatek neúčtuje.
2) Služba zrušení bankovního šeku se neposkytuje.
 Cena je vybírána v měně účtu klienta nebo v měně skládané/vyplácené hotovosti. Je stanovena v Kč, při přepočtu na cizí měnu se používá kurz KB střed z data prováděné 

operace.
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Základní informace 500,– + 21 % DPH

Rozšířená informace 1 000,– + 21 % DPH

Vystavení bankovní reference o klientovi KB v ČJ nebo AJ 500,– + 21 % DPH

Obstarání bankovní informace o tuzemském nebo zahraničním subjektu 500,– + náklady banky + 21 % DPH

Podání informace oprávněné osobě dle exekučního titulu nebo osobě, která utrpěla škodu  
(podle § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) 250,– + 21 % DPH

V případě, že žadatel požaduje informace o více subjektech, bude poplatek účtován za každou informaci,  
která se vztahuje k danému subjektu.

Bankovní 
informace

Bankovní informace>>

>> Poskytnutí bankovní informace o klientovi KB
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Ostatní 
služby

Uložení, úschovy, pronájmy a používání nočního trezoru a bezpečnostní schránky

Za jednotlivý odvedený vratný obal nebo předem poskytnutý nevratný obal klientům 
– platí pro bezhotovostní pobočku zdarma

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč. 1 020,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč. 2 040,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč. 3 060,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3 4 080,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč. 3 060,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč. 6 120,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč. 9 180,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3 12 240,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč smluvní ceny + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč. 1 400,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč. 2 700,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč. 4 000,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3 5 400,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč. 3 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč. 7 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč. 11 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3 15 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč smluvní ceny + 21 % DPH

>>

Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty Skupiny KB

Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty, kteří nevyužívají žádnou další službu v rámci Skupiny KB

>>

>>
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Telekomunikační služby v souvislosti s bankovními informacemi

Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního 
spoření

Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na 
bydlení nebo spotřebitelského úvěru na bydlení

Za zprávu podanou SWIFT 150,– + 21 % DPH

Za zprávu podanou telefonem – za 1 min. 30,– + 21 % DPH

Faxová zpráva – za 1 stránku 30,– + 21 % DPH

Za zprávu podanou e-mailem zdarma

Zkouška odborné způsobilosti 
(cena zahrnuje jeden pokus a vydání Osvědčení o absolvování zkoušky) 2 200,– + 21 % DPH

Vystavení náhradního Osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti při jeho ztrátě zdarma

Zkouška odborné způsobilosti 
(cena zahrnuje jeden pokus a vydání Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky) 2 200,– + 21 % DPH

Vystavení náhradního Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti při jeho ztrátě zdarma

>>

>>

>>
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Listina umořovaná soudem 150,–

Listina umořovaná bankou 200,–

Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných soudem při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení  
(pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo  
odcizené listiny se již neinkasuje) 

150,–

Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných bankou při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení  
(pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo  
odcizené listiny se již neinkasuje)

200,–

Ostatní služby

Umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny

>>

>>

Nepodléhající DPH 75,–

Podléhající DPH 75,– + 21 % DPH

1) Jedná-li se o zdanitelné plnění podléhající DPH dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatní se u položky sazba daně ve výši 21 %.

Ostatní služby v Sazebníku konkrétně neuvedené – paušální sazba za 15 min. práce (i započatých) 1)>>

Uzavření  0,2 % ze spravované částky, 
min. 6 000,– max. 20 000,–

Uzavření s individuální úpravou z podnětu klienta  0,4 % ze spravované částky, 
min. 12 000,–

Změna v čísle účtu či v časové lhůtě z podnětu klienta 1 500,–

Ostatní změny z podnětu klienta  0,2 % ze spravované částky, 
min. 6 000,–

Vystavení potvrzení za účelem poskytnutí sociálních dávek a důchodů zdarma

Dohoda o správě kupní ceny>>
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Již  
nenabízené 
služby

Balíčky a Běžné účty

Dětské 
konto G2 G2 

nadstandard
IDEAL 
konto

Perfekt 
konto

Extra 
konto

Měsíční poplatek zdarma zdarma 20,– 22,– 49,– 1) 125,–

Vedení Běžného účtu v Kč      

Měsíční výpis z účtu elektronicky pouze při 
pohybu na 

účtu 10)

– – – – –

Měsíční výpis z účtu poštou   – – 
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do 
nezajištěného debetu standard –   – – 
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do 
nezajištěného debetu Start – – –   –

Služba MojeBanka (včetně výpisu elektronicky měsíčně) 5)  –  –  

Služba Expresní linka KB –   –  

Služba Mobilní banka  –  – – 

Prima karta  – – – – –

Elektronická karta 8) –  2×   

Embosovaná karta – –  – – 

Zlatá karta – – – – – –

e-Card – –  – – 

Karta optického klíče – – – – – –

Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet – – – – – –

Vedení Běžného účtu v EUR – –  – – 
Měsíční výpis z Běžného účtu v EUR elektronicky a/nebo 
poštou – –  

(elektronicky)
– – 

Hotovostní operace

zpracování 
vkladu hoto-

vosti v Kč,
1 výběr 

hotovosti 
v Kč přes 
přepážku 
měsíčně

viz Hotovostní operace

Cena za položky

Expresní linka KB – 19,– 19,– 19,– 19,– 19,–

MojeBanka / MojeBanka Business 6,– 6,– zdarma 6,– v součtu  
2 zdarma zdarma

MojePlatba 6,– 6,– zdarma 6,– 2 zdarma zdarma

Mobilní banka 6,– zdarma zdarma 6,– 6,– zdarma

>>

>>

Legenda:
 je součástí balíčku
–  není součástí balíčku

nebo
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>> Dětské 
konto G2 G2 

nadstandard
IDEAL 
konto

Perfekt 
konto

Extra 
konto

Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den 
předání 6) 69,– 69,– 69,– 69,– 69,– 69,–

Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobsluž-
ný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo 
případů uvedených v poznámce 6)

39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě – 6,– 6,– 6,– 6,– zdarma

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu – 6,– 6,– 6,– 6,– 6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas) zdarma zdarma zdarma 5,– 5,– zdarma

Odepsaná inkasa – zdarma zdarma 6,– 6,– zdarma

Příplatek za platbu z/a do jiné banky zdarma 2,– 7) 2,– 7) 2,– 7) 2,– 7) zdarma

Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. 
SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu – – –   

>> Premium 
konto

Modré 
konto

Modré 
konto Plus

Duo 
konto B-konto

Měsíční poplatek 299,– zdarma 2) zdarma 3) zdarma 4) 50,–

Vedení Běžného účtu v Kč     

Měsíční výpis z účtu elektronicky – – – – –

Měsíční výpis z účtu poštou  – – – –

Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do 
nezajištěného debetu standard  – – – –

Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do 
nezajištěného debetu Start – – – – –

Služba MojeBanka (včetně výpisu elektronicky měsíčně) 5)     –

Služba Expresní linka KB     –

Služba Mobilní banka  – – – –

Prima karta – – – – –

Elektronická karta 8) –  2×  –

Embosovaná karta  – – – –

Zlatá karta  – – – –

e-Card  – – – –

Karta optického klíče  – – – –

Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet  – – – –

Vedení Běžného účtu v EUR  – – – –

Měsíční výpis z Běžného účtu v EUR elektronicky a/nebo 
poštou  – – – –

Hotovostní operace viz Hotovostní operace

Cena za položky

Expresní linka KB 19,– 19,– 19,– 19,– 19,–

MojeBanka / MojeBanka Business zdarma 6,– 6,– 6,– 6,–

nebo
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Expreskonto KB 85,– měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, embosovaná karta (první rok zdarma, dále aktuální roční cena za kartu), služby EL KB, 
MojeBanka, jeden výpis z účtu s měsíční četností elektronicky

A-konto KB 210,– měsíčně 

Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, 2 embosované karty, služby EL KB, MojeBanka, zpracování odchozích plateb do jiné banky 
pořízené službou MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba, jeden 
výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou nebo předání osobním odběrem s libovolnou četností, sjednání (změna, 
zrušení) čerpání finančních prostředků do debetu (zajištěného i nezajištěného), zadávání trvalých příkazů k úhradě, 
zřízení / změny / rušení automatických převodů nadměrných zůstatků ve prospěch vybraných účtů vedených KB, 
karta optického klíče

Konto G2.2
(15-30 let věku)
Balíček transakcí 9)

Balíček transakcí, který byl sjednán ke Kontu G2.2 do 31. 7. 2016 zdarma

MůjÚčet
Balíček transakcí 9)

Balíček transakcí, který byl sjednán k MůjÚčet do 31. 7. 2017 39,– měsíčně

>>

Další balíčky 5)>>

1) Perfekt konto ve variantě se službami EL KB a MojeBanka za cenu 85,– měsíčně.
2) Modré konto je vedeno zdarma pokud:
 měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu je vyšší než 10 000,– a zároveň majitel účtu má aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti MPSS.
 Nejsou-li splněny zároveň obě výše uvedené podmínky - 49,– měsíčně.
 Další služba přímého bankovnictví - EL KB nebo MojeBanka za cenu 50,– měsíčně.
3) Modré konto Plus je vedeno zdarma pokud:
 měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu je vyšší než 25 000,– a zároveň majitel účtu má aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti MPSS.
 Nejsou-li splněny zároveň obě výše uvedené podmínky - 99,– měsíčně.
4) Duo konto je určeno pro majitele podnikatelského balíčku KB.
5) V případě, že balíček obsahuje službu MojeBanka, je možné zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.
6) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.
7) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.
8) Elektronická karta je na konci její platnosti nahrazena Embosovanou kartou.
9) Balíček transakcí obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka / MojeBanka Business / Mobilní banka / MojePlatba / Profibanka, 

jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z jiné banky, odepsaného inkasa. Položky vzniklé z příkazů pořízených na papírovém příkazu 
(pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB jsou zpoplatněny dle Sazebníku KB.

10) Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.
 

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu.
 Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.

Premium 
konto

Modré 
konto

Modré 
konto Plus

Duo 
konto B-konto

MojePlatba zdarma 6,– 6,– 6,– 6,–

Mobilní banka zdarma 6,– 6,– 6,– 6,–

Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den 
předání 6) 69,– 69,– 69,– 69,– 69,–

Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobsluž-
ný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo 
případů uvedených v poznámce 6)

39,– 39,– 39,– 39,– 39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě zdarma 6,– 6,– 6,– 6,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu 6,– 6,– 6,– 6,– 6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas) zdarma 5,– 5,– 5,– 5,–

Odepsaná inkasa zdarma 6,– 6,– 6,– 6,–

Příplatek za platbu z/a do jiné banky zdarma 2,– 7) 2,– 7) 2,– 7) 2,– 7)

Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. 
SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu     –
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Debetní karty>>

Embosovaná karta 
- design Lady Elektronická karta 4) Kontakt karta Prima karta

Typ karty embosovaná elektronická elektronická elektronická

Součást účtu – – – Dětské konto

Roční poplatek za kartu 490,– 250,– 490,– zdarma

Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem – 99,– 2) – –

Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma zdarma –

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,– 19,– 19,– –

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku zdarma zdarma zdarma 9,– / 2 výběry 
měsíčně zdarma

Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu 
KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je 
karta vedena

zdarma zdarma zdarma zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,– 39,– 39,– 39,–

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 99,– 99,– 99,– 99,–

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí  
- Cash Advance 149- 149,– 149,– 149,–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku  
- Cash back zdarma zdarma zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,– 25,– 25,– 25,–

Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,– 5,– 5,– zdarma

Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,– 5,– 5,– zdarma

Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma

Změna PIN v bankomatech KB 19,– 19,– 19,– zdarma

Opětovné Předání PIN ke kartě 50,– 1) 50,– 1) 50,– 1) 50,–

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, 
MojeBanka Business zdarma zdarma zdarma –

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní 
linka KB 19,– 19,– 19,– –

Expresní změna týdenních limitů 19,– 19,– 19,– –

Změna týdenních limitů přes přepážku 69,– 69,– 69,– zdarma

Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma

>>
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Embosovaná karta 
- design Lady Elektronická karta 4) Kontakt karta Prima karta

Typ karty embosovaná elektronická elektronická elektronická

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při 
ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,– 1) 3 500,– 1) 3 500,– 1) –

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez 
PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,– 4 000,– 4 000,– 4 000,–

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového 
účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 3) zdarma zdarma zdarma zdarma

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / 
úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 3) 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,–

>>

1) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
2) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané / sjednané v rámci účtu se tento poplatek účtuje samostatně.
3) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována 

z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.
4) Elektronická karta je na konci její platnosti změněna na Embosovanou kartu.
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VISA Electron MasterCard

Součást účtu – –

Roční poplatek za kartu – 350,–

Roční poplatek za vydání druhé karty k úvěrovému účtu 200,– 350,–

Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem 99,– 1) 99,– 1)

Měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 30,– / 5,– 4) 20,–

Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB 
o úrokových sazbách

viz oznámení KB 
o úrokových sazbách

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30,– 1 %, min. 30,–

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 50,– 1 %, min. 50,–

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,– 
1 výběr měsíčně zdarma

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí 
- Cash Advance 1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku 
- Cash back zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,– 25,–

Zasílání jednoho výpisu z kreditní karty poštou - měsíčně 30,– 30,–

Zasílání jednoho elektronického výpisu z kreditní karty - 
měsíčně zdarma zdarma

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě 
na jiný účet v Kč 1 % 1 %

Změna PIN v bankomatech KB 19,– 19,–

Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma

Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma

Předání PIN ke kartě na pobočku 100,– 100,–

Opětovné předání PIN ke kartě zdarma zdarma

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na 
centrále KB – 2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání 
v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě 
zásilky)

– 2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahra-
ničí 3) (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě 
zásilky)

– 1 000,–

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma

Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení / zabloko-
vání pro platby na internetu, jména apod.) prostřednictvím 
služby EL KB nebo na pobočce KB

zdarma zdarma

Expresní změna týdenních limitů 19,– 19,–

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,– 19,–

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,– 200,–

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,– 20,–

Kreditní karty>>

>>
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Výpis z účtu Elektronicky Poštou Předávání výpisů 
osobním odběrem

Čtrnáctidenně – 70,– 170,–

Výpisy z účtu - již nenabízené frekvence>>

>>

VISA Electron MasterCard

Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky 500,– 500,–

Stoplistace karty zdarma zdarma

Vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci 2) / vydání dupli-
kátu kreditní karty 3) 200,– 200,–

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při 
ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,– 3) 3 500,– 3)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty- bez 
PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,– 4 000,– 

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového 
účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) zdarma zdarma

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / 
úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) 1 %, min. 29,– 1 %, min. 29,–

Cestovní pojištění k modrým kartám – –

Pojištění schopnosti splácet  –

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu. V případě kreditní karty vydávané bez ročního poplatku se tento poplatek účtuje samostatně.
2) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
3) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
4) Platí pro majitele studentských kont G2.2 a G2, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve smlouvě o osobní kreditní kartě.
5) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.
 Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.
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Spotřebitelské úvěry

Modrá půjčka Premium půjčka Perfektní půjčka Osobní úvěr 
zajištěný

Zpracování a vyhodnocení žádosti 
o úvěr 1) zdarma 0,8 %, max. 2 900,– 2) zdarma 0,8 %, max. 2 900,– 2)

Spravování úvěru měsíčně 3)

(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013) – zdarma zdarma zdarma

Spravování úvěru měsíčně 3)

(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012) zdarma 80,– zdarma 80,–

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - standardní – – – –

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - expresní – – – –

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním 
úvěru – – – –

Změna ve smlouvě - osobní údaje 
klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci 
KB) pro splácení úvěru nebo změna 
formy výpisů, dodatečné zařazení do / 
vyřazení z volitelného pojištění schop-
nosti splácet

zdarma zdarma zdarma zdarma

Změna ve smlouvě vymezených podmí-
nek úvěru z podnětu klienta 2 000,– 2 000,– 4) 2 000,– 4) 2 000,– 4)

Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma

Čerpání úvěru na návrh na vklad – – – –

Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma

Služba zasílání měsíčních výpisů z úvě-
rového účtu poštou 20,– 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5)

Předčasné splacení zdarma 7) zdarma 7) zdarma 7) zdarma 7)

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní
Platné pouze pro úvěry sjednané do  
19. 8. 2013

zdarma zdarma zdarma –

Pojištění schopnosti splácet - volitelné 
pro úvěry sjednané od 20. 8. 2013 6)

Cena pro prvního resp. jednoho pojiš-
těného

– 0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

Pojištění schopnosti splácet - volitelné 
pro úvěry sjednané od 20. 8. 2013 6)

Cena pro druhého až čtvrtého pojištěné-
ho za jednu osobu

– 0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru 

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

Zaslání 1.upomínky - oznámení 
o neprovedení splátky 250,– 250,– 250,– 250,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při 
neprovedení splátky, inkasuje se pře-
sáhne-li celkový závazek po splatnosti 
1 000 Kč

500,– 500,– 500,– 500,–

Vystavení potvrzení o výši zaplacených 
úroků z úvěru na základě požadavku 
účastníka smlouvy (netýká se automa-
ticky zasílaných potvrzení)

200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH

Zápis / změna zápisu zástavního práva 
v CDCP, kde věřitelem je KB – – – zdarma

Zápis zániku zástavního práva, kde 
věřitelem byla KB – – – zdarma

>>

>>

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.
2) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.
3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
4) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.
5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
6) Cena je inkasována od data uzavření pojištění za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
7) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.
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Spotřebitelské úvěry

MojePůjčka Plus Úvěr na notebook Úvěr na nemovitost Úvěr Garant

Zpracování a vyhodnocení žádosti 
o úvěr 1) zdarma zdarma 0,8 %, min. 1 500,– 

max. 6 000,– 2) 6 000,–

Spravování úvěru měsíčně 3)

(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013) zdarma zdarma zdarma zdarma

Spravování úvěru měsíčně 3)

(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012) 50,– zdarma 80,– 150,–

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - standardní – –

3 500,– bytová jednotka / 
4 500,– rodinný dům / 

individuálně ostatní typy 
nemovitostí

3 500,– bytová jednotka / 
4 500,– rodinný dům / 

individuálně ostatní typy 
nemovitostí

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - expresní – – 1 000,– bytová jednotka / 

rodinný dům
1 000,– bytová jednotka / 

rodinný dům

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním 
úvěru – – individuálně –

Změna ve smlouvě - osobní údaje 
klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci 
KB) pro splácení úvěru nebo změna 
formy výpisů, dodatečné zařazení do / 
vyřazení z volitelného pojištění schop-
nosti splácet

zdarma zdarma zdarma zdarma

Změna ve smlouvě vymezených podmí-
nek úvěru z podnětu klienta 2 000,– 4) 2 000,– 4) 2 000,– 4) 2 000,– 4)

Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma

Čerpání úvěru na návrh na vklad – – 1 500,– 1 500,–

Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma

Služba zasílání měsíčních výpisů z úvě-
rového účtu poštou 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5) 20,– měsíčně 5)

Předčasné splacení zdarma 7) zdarma 7) zdarma 7) zdarma 7)

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní
Platné pouze pro úvěry sjednané do  
19. 8. 2013

zdarma – zdarma –

Pojištění schopnosti splácet - volitelné 
pro úvěry sjednané od 20. 8. 2013 6)

Cena pro prvního resp. jednoho pojiš-
těného

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,10 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

Pojištění schopnosti splácet - volitelné 
pro úvěry sjednané od 20. 8. 2013 6)

Cena pro druhého až čtvrtého pojištěné-
ho za jednu osobu

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

0,08 % měsíčně 
z poskytnuté výše úvěru

Zaslání 1.upomínky - oznámení 
o neprovedení splátky 250,– 250,– 250,– 250,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při 
neprovedení splátky, inkasuje se pře-
sáhne-li celkový závazek po splatnosti 
1 000 Kč

500,– 500,– 500,– 500,–

Vystavení potvrzení o výši zaplacených 
úroků z úvěru na základě požadavku 
účastníka smlouvy (netýká se automa-
ticky zasílaných potvrzení)

200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH 200,– + 21 % DPH

Zápis/změna zápisu zástavního práva 
v CDCP, kde věřitelem je KB – – – –

Zápis zániku zástavního práva, kde 
věřitelem byla KB – – – –

>>

>>

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.
2) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.
3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
4) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.
5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
6) Cena je inkasována od data uzavření pojištění za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
7) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.

http://www.kb.cz


48 Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521. Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Překlenovací hypoteční úvěr

Zpracování a vyhodnocení žádosti 
o úvěr 1) 2 900,–

Spravování úvěru měsíčně 2) 
(pro smlouvy, které byly uzavřené nebo 
u nichž došlo k obnově úrokové sazby 
od 1. 1. 2013)

zdarma

Spravování úvěru měsíčně 2) 
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012) 150,–

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - standardní 3 500,– bytová jednotka / 4 500,– rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí

Vyhodnocení rizik spojených s nemovi-
tou zástavou - expresní 1 000,– bytová jednotka / rodinný dům

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním 
úvěru individuálně

Čerpání úvěru na návrh na vklad 1 500,–

Mimořádná splátka úvěru v okamžiku 
změny fixace úrokové sazby zdarma

Změna ve smlouvě - osobní údaje 
klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci 
KB) pro splácení úvěru nebo změna 
formy výpisů

zdarma

Změna ve smlouvě vymezených podmí-
nek úvěru z podnětu klienta 4 000,– 3)

Potvrzení o výši zaplacených úroků 
z úvěru  
(netýká se automaticky zasílaných 
potvrzení)

200,– + 21 % DPH

Vyčíslení a písemné potvrzení výše 
zůstatku na úvěrovém účtu 1 250,– + 21 % DPH

Čerpání úvěru zdarma

Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru  
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013) 5 % z nevyčerpané částky úvěru 4)

Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma

Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu 
v papírové formě 20,– měsíčně 5)

Předčasné splacení viz podmínky smlouvy

Zaslání 1. upomínky  
- oznámení o neprovedení splátky 250,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při 
neprovedení splátky, inkasuje se pře-
sáhne-li celkový závazek po splatnosti 
1 000 Kč

500,–

Hypoteční úvěry>>

>>

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.
2) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
3) V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení doby čerpání úvěru zdarma.
4) Poplatek za nenačerpání je účtován v případě nezahájení čerpání úvěru v dohodnuté Době čerpání. Poplatek za nedočerpání je účtován v případě nedočerpání více než 20 % ze 

sjednané výše úvěru v dohodnuté Době čerpání.
5) Platí pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
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Služby zahrnuté v účtu KB Spořicí konto Osobní N-konto

Vedení účtu zdarma zdarma

Zasílání jednoho výpisu z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném 
měsíci proběhne na účtu platební transakce

elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném 
měsíci proběhne na účtu platební transakce

Převod z účtu na účet v rámci KB 
ve stejné měně zdarma zdarma

Položka zúčtovaná na účtu zdarma zdarma

Předčasný výběr z účtu – zdarma

Výběr hotovosti při rušení účtu zdarma zdarma

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného 
v Kč zdarma zdarma

Výběr hotovosti v cizí měně z účtu 
vedeného v Kč – zdarma

Ostatní hotovostní operace viz tabulka v kapitole Platební styk

Zřízení vinkulace na vkladech / účtech 
klientů 500,– 500,–

Termínované a spořicí účty>>

>>

Pojištění platebních karet>>

Základní pojistné ročně 276,–

Snížené pojistné (druhé pojištění k jednomu účtu) ročně 192,–

Merlin - individuální>>

Pojistné - varianta 1 (hlavní pojistné plnění až 120 000 Kč) ročně 480,–

Pojistné - varianta 2 (hlavní pojistné plnění až 240 000 Kč) ročně 950,–

Úrazové pojištění

Patron 1)

>>

>>

1) Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB zprostředkovává prodej. Poplatky uvedené u těchto produktů jsou účtované společností Komerční pojišťovna, a. s., 
a to na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s. Uvedené poplatky v této části Sazebníku jsou pouze informativního charakteru.
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Zkratky 
a všeobecná 
ustanovení

Zkratky a všeobecná ustanovení

>>

>>

>>

Zkratky

Všeobecná ustanovení

>> MojeOdměny - detaily
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Zkratky

Adjustace Třídění, balení a popis balíčků bankovek a mincí podle pravidel stanovených platnými právními předpisy (zejména vyhláškou ČNB 
č. 37/1994 Sb.).

ATM Automatic teller machine (peněžní automat).

AÚV Alikvotní úrokový výnos ke dni vypořádání obchodu.

Bankovní služba Je jakýkoliv bankovní obchod, služba a produkt poskytovaný KB na základě bankovní licence KB, včetně investičních služeb posky-
tovaných KB jako obchodníkem s cennými papíry.

BCPP Burza cenných papírů Praha, a.s.

BD Bytové družstvo.

BEST Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a KB v rámci přímého bankovnictví.

Běžný účet Účet vedený na základě smlouvy o Běžném účtu (podle ustanovení § 2662 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů), na který KB pro klienta přijímá vklady a platby a uskutečňuje z něho výplaty a platby.

Běžný zůstatek  
(Current balance) 

Účetní zůstatek na účtu, který nezohledňuje povolený debetní limit, blokace a rezervace prostředků na účtu a transakce provedené 
na účtu v průběhu daného Obchodního dne on-line.

BIC Je mezinárodní identifikační kód banky (z anglického Business Identifier Code), který umožňuje jednoznačnou identifikaci přísluš-
né banky v dané zemi.

CDCP Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír Listinný cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír.

CID Creditor Identifier, který je podle pravidel SEPA povinnou náležitostí SEPA inkas. CID je maximálně 35 znakový kód a slouží k jed-
noznačné identifikaci příjemce SEPA inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je vydávaný Českou národní bankou.

CKB Centrála Komerční banky, a.s.

ČNB Česká národní banka.

EDI BEST Electronic Data Interchange Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a bankou v rámci přímého bankovnictví.

EIB Evropská investiční banka.

EL KB Expresní linka KB.

Osobní certifikát Elektronické osvědčení, které propojuje identifikační údaje klienta s jeho veřejným elektronickým klíčem.

FOO Fyzická osoba.

FNM Fond národního majetku.

FOP Fyzická osoba podnikatel.

IBAN Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden (z anglického International Bank 
Account Number).

IKS KB Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

ISIN International Security Identification Number - mezinárodní identifikace investičního cenného papíru.

KB Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.

KB PS KB Penzijní společnost, a.s.

KBSK Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.

KM Kompatibilní Média - formát předávání dat.

KP Komerční pojišťovna, a.s.

MF ČR Ministerstvo financí České republiky.

Mikropodnikatel Drobný podnikatel podle ustanovení § 75 odst. 4 zákona o platebním styku ve znění pozdějších předpisů.

MPSS Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

MT Message Type - typ swiftové zprávy.
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Očištěný kreditní obrat na 
klientovi

Je součet všech částek připsaných za daný kalendářní měsíc na všechny účty jednoho klienta (depozitní i úvěrové) vedené v KB. 
Do očištěného kreditního obratu se započítávají převody z jiného finančního ústavu nebo od jiného subjektu z KB, připsané úroky 
a částky vložené na účet klienta v hotovosti. Do očištěného kreditního obratu se nezapočítávají transakce, u kterých je plátcem 
stejný klient nebo stejný ekonomický subjekt (tedy převody mezi účty stejného klienta nebo stejného ekonomického subjektu). Dále 
se do očištěného kreditního obratu nezapočítávají technické převody z vnitřních účtů KB, které nelze považovat za ekonomický 
příjem na účtu klienta. Očištěný kreditní obrat se vypočítává od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Očištěný kreditní obrat na 
účtu

Je součet všech částek došlých na účet klienta v KB z jiného finančního ústavu nebo od jiného subjektu z KB, připsaných úroků 
a částek vložených na účet klienta v hotovosti. Prostředky převedené z jiných účtů téhož klienta - občana se nezapočítávají. Očiště-
ný kreditní obrat se vypočítává od prvního do posledního dne běžného měsíce.

OD Obchodní Divize.

p. a. Ročně.

PIN Osobní identifikační číslo (Personal Identification Number).

P-klient Klient, který uzavřel s KB Rámcovou smlouvu o obstarání nákupu/prodeje cenných papírů (P-klient), v rámci které mu KB na dobu 
neurčitou vede portfolio cenných papírů.

Platba „OUR" Poplatky za výlohy jiných tuzemských i zahraničních bank platí plátce.

PO Právnická osoba.

POB Pobočka KB.

pokyn RFT Request for Transfer - žádost o provedení platby ve formátu SWIFT MT 101.

PPN Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem.

Prekluzivní lhůta bankovek Časové období stanovené příslušnou emisní bankou, ve kterém jsou bankovky přijímány pouze v omezeném režimu stanoveném 
touto emisní bankou (obchodní síť je již nepřijímá).

Private placement Způsob nabídky a prodeje investičních cenných papírů formou neveřejné emise, určené omezenému okruhu investorů - především 
klientům privátního bankovnictví.

Přímé bankovnictví Komunikace s KB na dálku prostřednictvím následujících služeb telefonního bankovnictví Expresní linka KB, internetového 
bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, MultiCash KB, mobilního bankovnictví Mobilní banka a systému Přímý 
kanál.
Služba Mobilní banka zahrnuje aplikace Mobilní banka a Mobilní banka Business.

SEPA platba Je bezhotovostní převod v měně EUR, jehož výše není omezena. Účet plátce i příjemce, který může být v libovolné měně, musí být veden 
v SEPA prostoru. Na příkazu musí být uveden IBAN, BIC není povinný. Ceny spojené s převodem jsou hrazeny zčásti plátcem a zčásti 
příjemcem (typ poplatku „SLEV“ nebo „SHA“).

SEPA inkaso Je bezhotovostní převod v měně EUR prováděný z účtu plátce z podnětu příjemce platby předaného prostřednictvím banky příjem-
ce na základě předcházející dohody s plátcem.

SIPO Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva.

Skupina KB Komerční banka, a.s., Komerční pojišťovna, a.s., KB Penzijní společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Investiční 
kapitálová společnost KB, a.s., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., ESSOX s.r.o., a Faktoring KB, a.s.

SVJ Společenství vlastníků jednotek.

SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication S.C.
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1. Cena za bankovní služby se vybírá na základě dohody o ceně mezi klientem a KB. Současně s inkasovanou cenou klient zaplatí u položky 
Sazebníku, která podléhá DPH, daň z přidané hodnoty ve výši stanovené z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty je celková suma dle Sazebníku.

2. a V rámci úhrad ze zahraničí v cizí měně a Kč a úhrad v cizí měně z jiné tuzemské banky obdrží klient převáděnou částku v plné výši a bez 
poplatku, jestliže se jedná o platbu prováděnou bez výloh pro příjemce (poplatek OUR). V případě, kdy minimální poplatek převyšuje vlastní 
částku platby, se poplatek též neúčtuje (neplatí pro „drobnou platbu“ - viz položka drobná platba, jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalen-
tu do 10 000 Kč a SEPA inkaso - viz položka SEPA inkaso).

b V rámci úhrad do zahraničí v Kč a cizí měně a úhrad do tuzemska v cizí měně mimo KB hradí klient cenu dle zvoleného typu poplatku.

c V rámci úhrad do zahraničí v Kč a cizí měně a úhrad do tuzemska v cizí měně mimo KB označených BEN nebo SHA hradí klient dodatečné 
výlohy jiných bank, které jsou KB naúčtovány (v případě plateb nízkých částek).

d SEPA platby předané na papírovém nosiči jsou zpracovávány expresním způsobem bez příplatku za rychlost.

e Cena za úhradu ze zahraničí a úhradu do zahraničí je počítána z převáděné částky kurzem „střed KB“.

3. Kromě cen uvedených v tomto Sazebníku je KB oprávněna účtovat klientovi i případné dodatečné náklady požadované jinými bankami v souvis-
losti s platebními operacemi a poskytovanými bankovními službami, poštovní a spojové náklady. Dále je KB oprávněna, kromě cen uvedených 
v tomto Sazebníku, účtovat klientovi náhradu veškerých poplatků hrazených správnímu či jinému orgánu (např. poplatky za výpis z obchodního 
rejstříku, výpis z evidence obyvatelstva, výpis z matriky aj.) při nezbytném zjišťování či ověřování identifikačních či obdobných údajů (zejména: 
neoznámí-li klient změnu bydliště, změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku, dozví-li se KB neoficiálně o úmrtí klienta apod.).

4. Pokud je v jednotlivých smlouvách o poskytování služeb uzavíraných mezi klientem a KB uváděn pojem odměna, poplatek či úhrada, rozumí se 
tím cena podle tohoto Sazebníku.

5. U cen vybíraných v hotovosti v Kč se finanční částka poplatku zaokrouhluje k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

6. Banka přijímá mince pouze v měně Kč a EUR.

7. Pokud je na hotovostní bankovní operaci možné aplikovat více poplatků účtovaných za službu v den provedení operace, banka klientovi účtuje 
pouze nejvyšší z nich.

Služby a produkty v tomto „Sazebníku pro fyzické osoby - občany“ neuvedené, které jsou zveřejněny v „Sazebníku pro podnikatele, podniky 
a municipality v obsluze poboček“ v kapitolách platební styk: služby přímého bankovnictví: Profibanka, Přímý kanál, směnky, dokumentární 
akreditiv a dokumentární inkaso budou klientovi (fyzické osobě - občanovi) poskytnuty za cenu uvedenou ve zmiňovaných kapitolách „Sazební-
ku pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček“.

Všeobecná 
ustanovení
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MojeOdměny 
- detaily

1.1. Programy v rámci konceptu MojeOdměny k účtu MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold

1. MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold

Klient má nárok vždy na jeden z uvedených Programů poskytovaných v rámci konceptu MojeOdměny k účtu MůjÚčet. Bonusy poskytované v rámci těchto dalších 
Programů nelze sčítat s bonusy dle bodu 1. MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold.

1.1.1. Profi program

1) KOMU MŮŽE BÝT BONUS V RÁMCI Profi programu POSKYTNUT?

Bonus v rámci Profi programu může být poskytnut pouze klientovi s účtem MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold, který:

• má jako FOP/PO zřízen a veden Profi účet nebo
• je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu v právnické osobě, která má zřízen a veden Profi účet

2) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU V RÁMCI Profi programu (AKTIVITY)

Tyto aktivity se vztahují ke klientovi jako fyzické osobě – občanovi (FOO) – např. pro splnění aktivity „naspořené prostředky“ není důležitá výše úspor společnosti, 
v níž je klient statutárním zástupcem, ale výše jeho vlastních naspořených prostředků.

• PŘÍCHOZÍ PLATBA - připsání jedné platby na MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold v libovolné výši měsíčně a/nebo
• NASPOŘENÉ PROSTŘEDKY - dosažení celkové výše úspor alespoň 100 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) k poslednímu obchodnímu 

dni v měsíci, a to u společností KB a/nebo MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB a/nebo
• SPOŘENÍ NEBO INVESTOVÁNÍ - pravidelné měsíční úložky v libovolné výši v Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) v rámci produktů společností 

KB (na termínované a/nebo spořicí účty) a/nebo MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB a/nebo
• PŮJČKY - hypoteční / spotřebitelský úvěr či kreditní karta u KB (existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, 

úvěru uzavřeném s KB a/nebo společností MPSS, vlastnictví osobní kreditní karty KB)

3) VÝŠE BONUSU V RÁMCI Profi programu NA Profi účet

• při splnění 1 aktivity na účtu MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold, pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráce-
no 50 % z ceny za vedení Profi účtu, tj. 85 Kč

• při splnění 2 a více aktivit na účtu MůjÚčet, MůjÚčet Plus, MůjÚčet Gold, pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc 
vráceno 100 % z ceny za vedení Profi účtu, tj. 169 Kč

Splnění aktivity pro poskytnutí bonusu je posuzováno u Profi účtu v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím měsíci po převodu / zřízení 
Profi účtu.

2. TOP nabídka

1) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO ZÍSKÁNÍ VEDENÍ TOP nabídky ZDARMA NEBO ZA POLOVINU?

• vedení TOP nabídky 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 IKS KB uloženo celkem nejméně 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo 
pokud váš očištěný kreditní obrat za předchozí měsíc dosáhl alespoň 150 000 Kč

• za vedení TOP nabídky vám bude v daném měsíci zaúčtováno pouze 245 Kč, 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 IKS KB uloženo celkem nejméně 2 500 000 Kč (nebo ekvivalent 
v cizí měně) a/nebo pokud váš očištěný kreditní obrat za předchozí měsíc dosáhl alespoň 80 000 Kč
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3.1. KB MojePlány (sjednané od 1. 8. 2017)

3.2. KB MojePlány (sjednané do 31. 7. 2017, včetně)

1) KOMU MŮŽE BÝT BONUS V RÁMCI KB MojePlány POSKYTNUT?

Bonus v rámci pravidla KB MojePlány může být poskytnut pouze klientům, kteří přijali KB MojePlány – obchodní návrh.

V rámci pravidla KB MojePlány může klient získat bonus ve formě vrácení měsíčního poplatku za vedení účtu MůjÚčet Gold.

2) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány

• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB alespoň ve výši 3 000 Kč (nebo 
ekvivalent v cizí měně). Za úložku není považován vklad do termínovaných a spořicích účtů.

3) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány

• při splnění podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny za vedení účtu MůjÚčet Gold

Splnění podmínek pro poskytnutí bonusu je posuzováno u nejstaršího účtu MůjÚčet Gold v měsíci převodu z jiného Běžného účtu a v každém následujícím měsíci 
po převodu / zřízení účtu MůjÚčet Gold.

Tuto odměnu klient čerpá po dobu plnění podmínek, tj. uzavřeného obchodního návrhu a pravidelných měsíčních úložek.

V případě souběhu rámcové smlouvy sjednané do 31. 7. 2017 (včetně plnění výše úložky) a obchodního návrhu sjednaného po 1. 8. 2017 (včetně plnění výše úlož-
ky), bude klientovi vyplacen vyšší bonus.

Bonusy poskytované v rámci pravidla KB MojePlány nelze sčítat s bonusy poskytovanými v rámci dalších Programů ke konceptu MojeOdměny.

1) KOMU MŮŽE BÝT BONUS V RÁMCI KB MojePlány POSKYTNUT?

Bonus v rámci pravidla KB MojePlány může být poskytnut pouze klientům, kteří mají uzavřenu KB MojePlány – rámcovou smlouvu.

V rámci pravidla KB MojePlány může klient získat bonus ve formě vrácení 1/12 skutečně zaplaceného ročního poplatku za Zlatou kartu dle 
platného Sazebníku pro tuto kartu.

2) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány

• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností KB (na termínované a/nebo spořicí účty) a/nebo MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS 
a/nebo IKS KB alespoň ve výši 5 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně)

3) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány

• při splnění podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vrácena 1/12 z ceny skutečně zaplaceného ročního 
poplatku za Zlatou kartu

Splnění podmínky pro poskytnutí bonusu u Zlaté karty je posuzováno pouze u nejstarší Zlaté karty vázané k jakémukoli Běžnému účtu klienta – fyzické osoby 
občana.

Bonus ve výši 1/12 ceny za Zlatou kartou se vypočítává ze skutečně zaplaceného ročního poplatku za tuto kartu.

Tuto odměnu klient může čerpat nejdéle 3 roky od data uzavření KB MojePlány – rámcové smlouvy.

Bonusy poskytované v rámci pravidla KB MojePlány nelze sčítat s bonusy poskytovanými v rámci dalších Programů ke konceptu MojeOdměny.

Příklad:

Pan Novák si v Komerční bance sjednal KB MojePlány – obchodní návrh. Protože často cestuje do zahraničí, tak si zřídil i MůjÚčet Gold se Zlatou kartou, která  
obsahuje komplexní cestovní pojištění, asistenční službu pro motoristy a mnoho dalších výhod. Měsíčně si pan Novák posílá 2 000 Kč do KB PS a 1 700 Kč do 
MPSS tak, aby u obou produktů dosáhnul na maximální státní příspěvek a současně i spořil na stáří. Celkem si tedy ukládá 3 700 Kč měsíčně a bude mu poskyt-
nut bonus ve výši 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení MůjÚčet Gold.

Příklad:

Paní Nováková v současnosti používá svůj účet MůjÚčet, své nákupy doma i na cestách platí Zlatou kartou a zároveň si v Komerční bance sjednala KB MojePlány 
– rámcovou smlouvu. Měsíčně si paní Nováková spoří 1 700 Kč do MPSS a 3 500 Kč do III. pilíře KB PS, aby se zabezpečila na stáří. Celkem si tedy ukládá 5 200 Kč 
měsíčně a bude jí poskytnut bonus 166 Kč za Zlatou kartu (tj. ve výši 1/12 ročního poplatku za kartu).
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