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Platnost sazebníku od 1. 6. 2013

Záleží nám na Vaší spokojenosti
Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, ke které se jako první banka
v České republice zavázala v rámci programu Garantovaná úroveň služeb. 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 přímo na útvar Vztahy
se zákazníky. V případě, že nesouhlasíte ani s tímto řešením, je možné se písemně obrátit v duchu principů
Charty ombudsmana na ombudsmana Komerční banky.

>>

>>
Komerční banka, a. s.

Ombudsman

Řízení stížností

Komerční banky, a. s.

Na Příkopě 33, P. O. Box 839

Na Příkopě 33, P. O. Box 839

114 07 Praha 1

114 07 Praha 1

stiznostiareklamace@kb.cz

ombudsman@kb.cz

Neuplatňujeme skryté poplatky
Nabízíme Vám kompletní Sazebník KB, který Vám poskytne informace nejen o poplatcích, ale naleznete v něm
i rady našich specialistů, jak za produkty a služby ještě více uspořit. Abychom Vám orientaci co nejvíce ulehčili,
vydáváme Sazebník v přehledné a jednoduché formě. Neuplatňujeme skryté poplatky, proto Vám nabízíme
plnou verzi Sazebníku jak v této tištěné podobě, tak na internetu.

Tip
Jak najít nejbližší pobočku KB?
Navštivte vyhledávač poboček na www.kb.cz nebo zavolejte na bezplatnou informační linku
800 521 521, na které Vám telefonní bankéř poskytne potřebné informace.
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Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Každodenní
bankovnictví

>>

Každodenní bankovnictví

>>

MůjÚčet a G2.2 (balíčky v konceptu MojeOdměny)

>>

Další balíčky a běžné účty

>>

Karty

>>

Přímé bankovnictví

>>

Platební styk

>>

MůjÚčet a G2.2 (balíčky v konceptu MojeOdměny)
MůjÚčet

G2.2
(15-25 let
včetně)

G2.2
(26-30 let)

poplatek mimo
balíček

68,- 1)

zdarma

68,- 1)

–

68,-

–

68,-

–

zdarma

–

zdarma

–

Vedení běžného účtu v Kč







50,- /měs

Elektronický měsíční výpis







zdarma

Příchozí platby







5,-

Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního
platebního styku







2,-

Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) 2)







39,- /měs

Telefonní bankovnictví Expresní linka KB







39,- /měs

Mobilní bankovnictví Mobilní banka







19,- /měs

Mobilní bankovnictví Mobilní banka 2 3)







zdarma

Embosovaná karta s cestovním pojištěním







490,- /ročně

Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma
3 měsíce od založení účtu







–

39,-/měs.

39,-/19,- měs. 5)

39,-/měs.

–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

E-Card

65,–

65,–

65,–

65,–/ročně

Elektronická karta

200,–

200,–

200,–

200,–/ročně

Další embosovaná karta s cestovním pojištěním

490,-

490,-

490,-

490,–/ročně

2 990,-

2 990,-

2 990,-

2 990,–/ročně

Papírový výpis z účtu periodický s měsíční frekvencí

25,-

25,-

25,-

25,–/měs.

Pojištění Merlin (kolektivní)

348,-

348,-

348,-

348,-/ročně

468,-/828,-/
1 428,-/2 388,-

468,-/828,-/
1 428,-/2 388,-

468,-/828,-/
1 428,-/2 388,-

468,-/828,-/
1 428,-/2 388,-/
ročně

MojeBanka / MojeBanka Business

6,–

6,–

6,–

6,–

MojePlatba

6,–

6,–

6,–

6,–

Mobilní banka / Mobilní banka 2

6,–

6,–

6,–

6,–

Expresní linka KB

19,–

19,–

19,–

19,–

V pobočce (papírový nosič)

39,–

39,–

39,–

39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě

6,–

6,–

6,–

6,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

6,–

6,–

6,–

6,–

Odepsaná inkasa

6,–

6,–

6,–

6,–

>>
Měsíční poplatek
Maximální bonus v rámci konceptu MojeOdměny
Konečná výše měsíčního poplatku

Další produkty
Balíček transakcí (všechny odchozí zadané přes internetové nebo
mobilní bankovnictví) 4)
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného
debetu

Zlatá karta

MojePojištění plateb
Účetní položky
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Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

MůjÚčet a G2.2 (balíčky v konceptu MojeOdměny)

>>

MůjÚčet

G2.2
(15-25 let
včetně)

G2.2
(26-30 let)

poplatek mimo
balíček

29,–

29,–

29,–

50,–/měs.

–

19,-

19,-

–

Další běžné účty
Další běžný účet v Kč nebo cizí měně
1 účet v EUR/USD a k němu Elektronická karta

>>

1)

Koncept MojeOdměny - buďte aktivní a získejte své poplatky zpět!

Stačí, když budete KB využívat a získáte až 100 % poplatku zpět.

>>

Splníte-li:
jednu podmínku, získáte zpět 25 % poplatku
dvě podmínky, získáte zpět 50 % poplatku
tři podmínky, získáte zpět 75 % poplatku
čtyři podmínky, získáte zpět 100 % poplatku.

>>

Došlá platba na účet

Objem prostředků uložených u KB, MPSS, KP,
KB PS a IKS KB ≥ 250 000 Kč

Úvěr či hypotéka v KB a/nebo v MPSS

Měsíční úložky u společností MPSS, KP,
KB PS a IKS KB ≥ 2 000 Kč

MůjÚčet - další zvýhodnění v rámci konceptu MojeOdměny

>>

Pro studenty od 26 do 30 let a seniory platí pouze poloviční hodnoty podmínek!
Navíc pro studenty do 25 let (včetně) nabízíme všechny transakce pouze za 19 Kč a balíček G2.2 automaticky zdarma!
Pokud si založíte s partnerem/partnerkou každý balíček MůjÚčet, podmínky Vám stačí plnit jen jednou a dohromady!

>>

To znamená, že v rámci konceptu MojeOdměny můžete měsíčně získat bonus:

>>

Při plnění

MůjÚčet

G2.2

1 podmínky

17,-

34,-

2 podmínek

34,-

68,-

3 podmínek

51,-

-

4 podmínek

68,-

-

Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny-detaily
nebo také na www.mojeodmeny.cz
2)

V případě, že balíček obsahuje službu přímého bankovnictví MojeBanka, je možné zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.

3)

Pouze v kombinaci se službou MojeBanka a/nebo MojeBanka Business.

Balíček transakcí obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka/MojeBanka Business/Mobilní banka/
Mobilní banka 2/MojePlatba/Profibanka, jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z JB, odepsaného inkasa. Položky vzniklé
z příkazů pořízených na papírovém nosiči (pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB jsou zpoplatněny dle Sazebníku KB.
4)

5)

5

Studentům od 15 do 25 let (včetně) bude vždy následující měsíc vráceno 50 % z měsíčního poplatku za Balíček transakcí.

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Tipy
Nepočítejte, kolik elektronických transakcí uděláte a kolik za ně zaplatíte, s Balíčkem transakcí
máte všechny elektronické transakce za jednu cenu.
Víte, že i jako absolvent/ka můžete využívat balíček G2.2? Pokud nám přinesete diplom, můžete
mít G2.2 až do 30 let! A s KB výhody po třicítce nekončí, podívejte se na www.mojeodmeny.cz, jak
je získat.
S balíčkem MůjÚčet si pořiďte i pojištění Merlin, a mějte tak pojištěnou proti zneužití platební
kartu a proti krádeži mobil, klíče či osobní doklady.
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Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Další
balíčky
a běžné účty
>>

Legenda:
 je součástí balíčku
– není součástí balíčku

Další balíčky a běžné účty

Dětské konto

TOP nabídka

KB Start
konto

běžný účet
v Kč a běžný
účet
v cizí měně

zdarma

490,- 1)

zdarma 2)

50,–









–

pouze při pohybu
na účtu 3)



–

–

25,–/měs.

–



–

–

zdarma







–

39,–/měs.

Telefonní bankovnictví Expresní linka KB

–





–

39,–/měs.

Mobilní bankovnictví Mobilní banka

–



–

–

19,–/měs.

Mobilní bankovnictví Mobilní banka 2 5)

–



–

–

zdarma

Elektronická platební karta



–

–

–

200,–/rok

Embosovaná platební karta

–



–

–

490,–/rok

Zlatá karta

–

2x

–

–

2 990,–/rok

Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu

–



–

–

65,–/rok

Karta optického klíče

–



–

–

1 000,–

čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet

–



–

–

pouze v rámci
balíčku

pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty
vydané ke Kč účtu)

–

2x

–

–

348,–/rok

vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR

–

2x

–

–

50,–/měs.

měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo
poštou

–

2x

–

–

zdarma/20,–

Expresní linka KB

–

19,–

19,–

19,–

19,–

MojeBanka / MojeBanka Business

–

zdarma

1 zdarma 6)

4,–

4,–

MojePlatba

–

zdarma

4,–

4,–

4,–

Mobilní banka / Mobilní banka 2

–

zdarma

4,–

4,–

4,–

45,–

39,–

39,–

39,–

39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě

–

zdarma

6,–

6,–

6,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

–

6,–

6,–

6,–

6,–



zdarma

1 zdarma

5,–

5,–

>>
Měsíční poplatek
Vedení běžného účtu v Kč
Měsíční výpis z účtu poštou
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků
do nezajištěného debetu standard
Internetové bankovnictví MojeBanka
(včetně mesíčního e-výpisu) 4)

poplatek
mimo balíček

účetní položky v Kč

V pobočce (papírový nosič)

Příchozí platba (mimo připsaných inkas)
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Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

Dětské konto

TOP nabídka

KB Start
konto

běžný účet
v Kč a běžný
účet
v cizí měně

poplatek
mimo balíček

–

zdarma

6,-

6,-

6,-

zdarma

zdarma

1 zdarma

2,-

2,-

–



–

–

–

Odepsaná inkasa
Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku
Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč.
SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu

>>

7)

Povolení k inkasu (včetně SIPO 8)) /
Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému převodu

>>
Expresní linka KB

Zřízení

Změna

Zrušení

29,–

29,–

zdarma

MojeBanka / MojeBanka Business

zdarma

V pobočce – s použitím sběrného boxu

zdarma

39,–

39,–

Trvalé příkazy k úhradě prostřednictvím papírového nosiče
nebo telefonního bankovnictví Expresní linka KB na účty
dceřiných a partnerských společností Komerční banky
- MPSS, KP, KB PS, IKS KB

zdarma

zdarma

V pobočce bez použití sběrného boxu příplatek 30,– k ceně za zřízení a změnu.
Pokud uzavíráte účet, zrušení trvalých příkazů, automatických převodů a povolení k inkasu (včetně SIPO) je zdarma i bez použití sběrného boxu.

>>

Výpisy z účtu

E-výpis 9)

Poštou

Vyzvednutí výpisu
na pobočce

zdarma

25,–

90,–

Týdně

40,–

130,-

200,–

Denně při pohybu na účtu

200,–

420,-

650,–

75,– + náklady banky

–

–

tisk na papír
100,– + 2,50
za každou vytištěnou
stranu
zápis dat na CD
100,– + 200,– za zápis
na CD

>>
Měsíčně

Zasílání výpisů na dvě různé adresy

10)

Ostatní služby k výpisům
Zaslání výpisu z běžného účtu do zahraničí
z podnětu klienta

Výpis na vyžádání klienta

8

–
objednání archivního výpisu
prostřednictvím služby přímého
bankovnictví - MojeBanka,
MojeBanka Business nebo
Profibanka nebo prostřednictvím
služby Expresní linka Plus
1,- za každou stranu

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

Poskytování zpráv o platebním styku a zúčtování na účtech v Kč i v cizí měně
Sjednání služby

>>

zdarma

Další služby
Zřízení, změna a zrušení blokace a rezervace prostředků na účtech v Kč a v cizí měně
Převod běžného účtu mezi prodejními místy KB z podnětu klienta při zachování čísla účtu

zdarma

Zrušení běžného účtu nebo balíčku z podnětu klienta

zdarma

Zrušení IDEAL sporoúčtu

zdarma

Poplatek za zprostředkování otevření běžného účtu v zahraničí

1 500,–

Zaslání upomínky - oznámení po překročení disponibilního zůstatku na účtu - vznik nepovoleného
debetu

100,–

Zaslání upomínky - výzvy k úhradě nepovoleného debetu

500,–

1)
Podmínky poskytnutí bonusu a výše bonusu v rámci konceptu MojeOdměny:
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností
MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 3 000 000,- Kč (nebo ekvivalent
v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního
poplatku za vedení účtu
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností
MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 8 000 000,- Kč (nebo ekvivalent
v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního
poplatku za vedení účtu

KB Start konto je určeno pouze klientům se smlouvou na určitou Bankovní
službu.
2)

Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně,
pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.
3)

4)
V případě, že balíček obsahuje službu přímého bankovnictví MojeBanka, je možné
zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.
5)

9

100,–

6)

Bez ohledu na službu přímého bankovnictví, přes kterou byla pořízena.

Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO u TOP nabídky
zdarma neomezeně.
7)

8)

Platby SIPO nelze spravovat prostřednictvím služby MojeBanka Business

9)
E-výpisy lze sjednat pouze pokud klient vlastní Expresní linku Plus, internetové
nebo PC bankovnictví.

Za vyhotovení druhého výpisu bude účtována cena dle zvolené četnosti
vyhotovování v souladu s platným Sazebníkem KB.
Službu nelze poskytnout u výpisů denních a měsíčních obratů, ani u výpisů
denních při pohybu na účtu; lze ji sjednat jen u periodických výpisů (týdenních až
měsíčních), a to pouze za předpokladu stejné frekvence obou vyhotovení výpisu.

10)

Pouze v kombinaci se službou MojeBanka a/nebo MojeBanka Business.

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

1)

2)

Karty
>>

3)
4)

Debetní karty

>>
Součást balíčku

Roční poplatek za kartu
MojeKarta – karta s vlastním designem

Embosované

Embosovaná karta 99,- ročně, Embosovaná G2 karta 49,- ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku
se tento poplatek účtuje samostatně. V případě Embosované karty - design Lady si nelze sjednat službu MojeKarta.
Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému
poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech
běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů,
jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč.
Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její
odepsání z účtu) Komerční bankou.
V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

Elektronické

Virtuální

Embosovaná karta, Embosovaná karta
- design Lady, Embosovaná G2 karta

Elektronická karta

Prima karta

UNIkarta

e-Card

MůjÚčet, Konto G2.2, TOP nabídka

-

Dětské konto

Konto G2.2

TOP nabídka

490,–

200,–

99,–/49,– ročně 1)

99,– ročně

zdarma
49,- ročně

Platby debetní kartou u obchodníků

-

–

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku
Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB

9,– / zdarma 2)

zdarma

9,– / zdarma 2)

–

9,–

zdarma

9,–

–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back

zdarma

–

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

39,–

–

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

2,50

–

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

10,–

–

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

1%, min. 100,-;
pro Embos. G2 kartu
jeden výběr měsíčně zdarma

1 %, min. 100,–

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance
5,–

–
zdarma

Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební kartou elektronicky
Cestovní pojištění k embosovaným kartám

–

1 %, min. 100,–

Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební kartou poštou

5,–

zdarma



–

–

Stoplistace

–

–

zdarma

50,-

–

zdarma

Změna PIN v bankomatech KB
Zaslání PIN k platební kartě poštou
Zaslání PIN k platební kartě na pobočku

50,zdarma

zdarma

–

-

–

100,–

100,–

zdarma

zdarma

–

Opětovné zaslání PIN k platební kartě
Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány
dvěma oddělenými zásilkami)
Vydání duplikátu 3) / vydání náhradní karty po stoplistaci 4)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě,
krádeži karty apod.)
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65,–

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

200,– 3)
1 500,- + náklady kurýrní služby

–
-

1 500,- + náklady kurýrní služby

200,–

–

4 000,–

–

>>

Embosovaná karta, Embosovaná karta
- design Lady, Embosovaná G2 karta

Elektronická karta

Povolení/zablokování karty pro platby na internetu

UNIkarta

e-Card

zdarma

–

zdarma

-

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka

14,–

-

14,–

Změna týdenních limitů přes přepážku

59,–

zdarma

59,–

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business

zdarma

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

3 500,- 3)

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní karty

Tipy
Dejte své kartě jedinečnou tvář!
Sami si navrhněte jak bude Vaše karta vypadat. Umístěte na přední stranu karty obrázek z naší
galerie nebo vlastní fotografii, která se Vám líbí. Budete mít jedinečnou a originální kartu, kterou
nebude mít nikdo jiný. Vyzkoušejte si na www.mojekarta.cz.

Změňte si svůj PIN!
Zdá se Vám kombinace čísel PIN složitá? Vytvořte si svou vlastní a lehce si ji zapamatujete.
Ve všech bankomatech KB si můžete PIN kdykoli změnit.

Získejte s platební kartou cestovní pojištění
Cestujete často do zahraničí a nechcete se před každou cestou zatěžovat vyřizováním cestovního
pojištění? Vyberte si Embosovanou platební kartu nebo Zlatou kartu, které již zahrnují pojistné
programy Cestovní pojištění k embosovaným kartám nebo Cestovní pojištění ke zlatým kartám.
Tyto pojistné programy chrání nejen držitele karty, ale i děti, v případě Zlatých karet i manžela/
manželku.

Vybírejte z bankomatů KB zcela zdarma!
Víte, že v Komerční bance platí: Kolik plateb kartou u obchodníka uděláte, tolik výběrů v bankomatu KB budete mít ZDARMA? Za aktivní používání Vaší karty Vám vrátíme poplatky za výběry
z bankomatů KB.

Víte co Vám umožňuje Cash back?
Potřebujete zrovna hotovost a nemáte poblíž bankomat? Při platbě nákupu v obchodě si můžete
zároveň vybrat hotovost přímo na pokladně.
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Prima karta

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

–
zdarma

3 500,- 3)

–

>>

Kreditní karty

>>

A karta
(MasterCard World)

Lady karta
(MasterCard World)

Roční poplatek za kartu

VISA Electron

zdarma

Správa a vedení účtu úvěrových zdrojů
Roční poplatek za vydání druhé kreditní karty k úvěrovému účtu

59,- / zdarma 1)
29,- 2) / zdarma 3)

30,-/měs

zdarma

200,-

Vydání duplikátu kreditní karty / vydání náhradní kreditní karty
po stoplistaci 5)
4)

Automatická splátka v rámci bezúročného období/měsíčně
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru
MojeKarta – karta s vlastním designem
Platby kreditní kartou u obchodníků
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

29,-

-

viz oznámení KB o úrok. sazbách
99,- ročně 6)

-

zdarma
1 %, min. 30,–

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

2,50

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

10,–

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

1 %, min. 100,–

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

1 %, min. 100,–

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí
- Cash Advance

1 %, min. 100,–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku – Cash back

zdarma

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na běžný
účet v Kč

1%

Změna PIN v bankomatech KB

50,–

Zaslání PIN ke kreditní kartě poštou
Zaslání PIN ke kreditní kartě na pobočku

zdarma
100,–

Stoplistace

zdarma

Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě v papírové nebo
elektronické formě

zdarma

Opětovné zaslání PIN ke kreditní kartě

zdarma

Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou
(karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami)

1 500,- + náklady kurýrní služby

Změna údajů ke kreditní kartě (týdenního limitu, povolení/zablokování
karty pro platbu přes internet, jména apod.)

zdarma

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu

zdarma

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta

200,–

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu

20,–

Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky

500,–

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN
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200,-

Rádi byste věděli víc? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

zdarma

>>

A karta
(MasterCard World)

Lady karta
(MasterCard World)

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

4 000,–

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

3 500,- 4)
-



0,49 % měsíčně z čerpané částky 7)

-

Pojištění schopnosti splácet
Volitelné pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání,
dlouhodobé nemoci, trvalé invalidity nebo úmrtí
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/
zneužití kreditní karty
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

VISA Electron

zdarma

Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím kreditní karty A karta/Lady karta za daný měsíc překročí 3 000 Kč.
Platí pro majitele studentských účtů G2.2, G2 nebo Gaudeamus, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve Smouvě o osobní kreditní kartě.
Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím kreditní karty A karta/Lady karta za daný měsíc překročí 1 500 Kč.
V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.			
Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu. V případě kreditní karty vydávané bez ročního poplatku se tento poplatek účtuje samostatně.
Čerpanou částkou se myslí celková částka uvedená na výpise z účtu ke kreditní kartě za daný měsíc.

>>

Prestižní karty

>>

PLATINUM
(MasterCard)

PLATINUM
(Visa)

Zlatá karta
(Visa, MasterCard)

kreditní

debetní

debetní

-

-

TOP nabídka

roční poplatek za kartu

6 490,-

6 490,-

2 990,-

správa a vedení účtu úvěrových zdrojů

zdarma

-

-

roční poplatek za vydání další karty k účtu

4 900,-

4 900,-

2 990,-

Vydání duplikátu 1) / vydání náhradní karty po stoplistaci 2)

zdarma

zdarma

200,-

Automatická splátka v rámci bezúročného období

zdarma

-

-

viz oznámení KB
o úrok. Sazbách

-

-

typ karty
Součást balíčku

úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru
platby kartou u obchodníků
výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

zdarma
zdarma

zdarma

9,- / zdarma 3)

-

zdarma

9,-

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

zdarma

zdarma

2,50

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

zdarma

zdarma

10,-

výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

zdarma

zdarma

1 %, min. 100,-

výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

zdarma

zdarma

39,- / zdarma 3)

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí
- Cash Advance

zdarma

zdarma

1 %, min. 100,-

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB

výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na běžný účet
v Kč
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zdarma
zdarma

-

změna PIN v bankomatech KB

zdarma

zaslání PIN ke kartě poštou

zdarma

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

-

>>

PLATINUM
(MasterCard)
zaslání PIN ke kartě na pobočku

zdarma

stoplistace

zdarma

zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě v papírové nebo elektronické formě

zdarma

zdarma

Povolení/zablokování karty pro platby na internetu

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka,
MojeBanka Business

zdarma
zdarma

14,-

Změna týdenních limitů přes přepážku

zdarma

zdarma

59,-

snížení nebo zvýšení úvěrového limitu

zdarma

-

-

další změny ve smlouvě z podnětu klienta

200,-

-

-

zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu

20,-

-

-

zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky

500,-

-

-

Zaslání náhradní karty a PIN kurýrem do zahraničí po stoplistaci

zdarma

zdarma

-

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

zdarma

zdarma

4 000,-

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

zdarma

zdarma

3 500,- 1)

Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou
(karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami)

zdarma

zdarma

1 500,- + náklady
kurýrní služby

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

zdarma

zdarma

-

-







-

Priority Pass 4)

Priority Pass 4)

Asistenční služby
pro motoristy

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/
zneužití debetní/kreditní karty

4)

V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek
za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního
měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu
zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB nebo z bankomatu jiných bank
v tuzemsku (a to v pořadí podle data jejich zaúčtování - jejich odepsání z účtu
Komerční bankou) provedenému ve stejném kalendářním měsíci Zlatou kartou. To
neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných
účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel
považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů,
jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě.
K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB
vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu
bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování
příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.
Jedná se o Standard Membership Priority Pass, kde za každý vstup bude účtován
poplatek dle podmínek programu dostupných na www.prioritypass.com

14

-

zdarma

Doplňkové služby v ceně karty

3)

Zlatá karta
(Visa, MasterCard)

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka

pojištění PLATINUM

2)

-

opětovné zaslání PIN ke kartě

cestovní pojištění ke zlatým kartám

1)

PLATINUM
(Visa)

Rádi byste věděli víc? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

zdarma

Přímé
bankovnictví
>>

Služby přímého bankovnictví

>>

Expresní linka

Expresní linka Plus

MojeBanka /
MojeBanka Business 1)

Mobilní banka

Mobilní banka 2 2)

39,–

zdarma

39,–

19,–

zdarma

–

–

–

–

Měsíční vedení
Oprávnění pro první zmocněnou
osobu

zdarma

Oprávnění pro druhou a každou
další zmocněnou osobu

>>

55,–

zdarma

44,–

Odeslání vyžádaných oznámení

>>
Odeslání oznámení
1)
2)
3)

Prostřednictvím
e-mailové zprávy

Prostřednictvím SMS
zprávy

SMS zprávy
vyžádané
prostřednictvím
automatizovaného
hlasového systému

Prostřednictvím
faxové zprávy

zdarma

2,50

2,50 3)

5,–

V případě, že jsou služby poskytovány současně, je účtována cena za jednu službu.
Pouze v kombinaci se službami Mojebanka a/nebo MojeBanka Business.
Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.

>>

Další služby k přímému bankovnictví

>>

Expresní linka KB

>>

Zřízení zmocnění pro Expresní linku KB

200,–

úprava ve stávajícím zmocnění na EL KB

30,–

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

elektronickou poštou nebo faxem

>>

zdarma

listovní zásilkou

35,–

opětovné zaslání PIN

160,–

Expresní linka Plus

Zřízení zmocnění pro Expresní linku Plus
Opětovné zaslání PIN
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Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

zdarma
160,–

>>

MojeBanka / MojeBanka Business

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

eTrading

>>

zřízení služby eTrading

zdarma

používání služby eTrading

zdarma

Zabezpečení služeb přímého bankovnictví

vydání nebo opětovné vystavení Osobního certifikátu pro služby přímého bankovnictví

zdarma

vydání čipové karty MůjKlíč

390,–

Vydání čtečky čipových karet

250,– + 21 % DPH

Vydání kompletu čtečka a čipová karta MůjKlíč

640,–

vydání karty optického klíče

1 000,–

blokace nebo odblokování karty optického klíče

zdarma

Tipy
Informace okamžitě
Pokud si necháte zasílat informace o pohybech na svém účtu, budete okamžitě informováni také
o každé transakci Vaší platební kartou, například prostřednictvím SMS na Váš mobilní telefon.

Špičkové zabezpečení internetového bankovnictví
Internetové bankovnictví je zabezpečeno nejen osobním certifikátem a heslem, ale v případě
provádění plateb také jednorázovým SMS klíčem, který zdarma zašleme na Váš mobilní telefon.
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Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

Platební
styk
>>

Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro balíčky MůjÚčet a G2.2

>>
Položka vzniklá z příkazu
k úhradě
Položka vzniklá z příkazu
k inkasu v rámci KB (připsané
inkaso)

Expresní linka KB

MojeBanka,
MojeBanka Business,
Profibanka,
Přímý kanál

Mobilní banka,
Mobilní banka 2

MojePlatba

Pobočka
(papírový nosič)

19,–

6,–

6,–

6,–

39,–

–

6,–

–

–

39,–

Automaticky generované
položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů),
připsaná inkasa z jiných bank
v ČR a odepsaná inkasa

6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas)

zdarma

Příplatek za platby zpracované
prostřednictvím mezibankovního platebního styku

zdarma

V případě zakoupení Balíčku transakcí za cenu 39 Kč měsíčně všechny transakce uskutečněné prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví zdarma.

>>

Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro běžné účty a balíčky
(vyjma balíčků MůjÚčet a G2.2)

>>
Položka vzniklá z příkazu
k úhradě
Položka vzniklá z příkazu
k inkasu v rámci KB (připsané
inkaso)

17

Expresní linka KB

MojeBanka,
MojeBanka Business,
Profibanka,
Přímý kanál

Mobilní banka,
Mobilní banka 2

MojePlatba

Pobočka
(papírový nosič)

19,–

4,–

4,–

4,–

39,–

–

4,–

–

–

39,–

Automaticky generované
položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů),
připsaná inkasa z jiných bank
v ČR a odepsaná inkasa

6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas)

5,–

Příplatek za platby zpracované
prostřednictvím mezibankovního platebního styku

2,–

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

>>

Další položky – bezhotovostní platební styk

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

zdarma

účetní položka vzniklá použitím platební karty

zdarma

účetní položka na aktivní straně transakce vzniklá z automatického převodu splátek úvěru
(včetně příslušenství)

zdarma

Pro platby předané na papírovém nosiči
okamžitá platba – zpracování každé položky bezhotovostního příkazu k úhradě v Kč z podnětu klienta
v den předání příkazu bance (cena je připočítávána k položkám vzniklým z příkazu k úhradě nebo
z příkazu k úhradě na Dětském kontu)

30,–

Dětské konto – položka vzniklá z příkazu k úhradě

45,–

textová zpráva pro příjemce uvedená v písemném příkazu klienta

75,–

účetní položka na pasivní straně transakce – Dětské konto

zdarma

Ostatní služby
Poštou zaslané oznámení o neprovedeném příkazu nebo o důvodu neprovedení platby

20,–

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

zdarma

zřízení povolení inkasa pro platby na produkt VITAL Grant

zdarma

>>

Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí

>>

úhrady v tuzemsku

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 nosiči
expres (předávaný den před splatností do 16.00 hod.)

100,–

super expres (předávaný v den splatnosti do 11.30 hod.)

290,–

expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím
systémů přímého bankovnictví

18

expres (předávaný v den splatnosti do 13.00 hod.)

90,–

potvrzený expres (předávaný v den splatnosti do 13.00 hod.)

250,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

úhrady ze zahraničí
SEPA EuroPlatba do 50 000 EUR včetně
SEPA EuroPlatba nad 50 000 EUR

145,–
0,9 %, min. 225,–
max. 1 095,–

SEPA EuroPlatba od klientů BDSK v jakékoliv výši

145,–

KB EuroPlatba

145,–

úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná
na účet klienta KB – výlohy „OUR“
úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB
Platba od klientů BDSK s výjimkou SEPA EuroPlatby od klientů BDSK v jakékoli výši
Drobná platba, jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do 10 000 CZK

zdarma
0,9 %, min. 225,–
max. 1 095,–
7,–
100,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA EuroPlatbu, KB EuroPlatbu, platbu od klientů BDSK,
úhradu ze zahraničí 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 CZK)
Vyplacení v hotovosti

500,–

Výplata prostřednictvím vystavení bankovního šeku

200,–

Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraniční, pokud je příchozí částka nižší než příslušný poplatek.
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Rádi byste věděli víc? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

>>

úhrady do zahraničí

SEPA EuroPlatba do 50 000 EUR včetně
SEPA EuroPlatba nad 50 000 EUR

195,–
0,9 % min. 250,–
max. 1 500,–

SEPA EuroPlatba pro klienty BDSK v jakékoliv výši

195,–

KB EuroPlatba

195,–

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 BDSK s výjimkou SEPA EuroPlatby pro klienty BDSK v jakékoli výši

10,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb
Platba zadaná na papírovém nosiči pro všechny výše uvedené platby (včetně plateb pro klienty BDSK)

300,–

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

1 000,–

Expresní zpracování platby zadané přes přímé bankovnictví

zdarma

Urgentní zpracování platby zadané přes přímé bankovnictví pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně
a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně

600,–

Poplatek pro krytí veškerých nákladů na realizaci úhrady klientem (platba „OUR") pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně a pro platbu pro klienty BDSK

800,–

Trvalé příkazy k úhradě do zahraničí
Zřízení/změna prostřednictvím papírového nosiče
Zrušení trvalého příkazu do zahraničí

300,–
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,–

Ostatní služby
Změna instrukcí, storno pro úhrady do zahraničí

400,–

Potvrzení nebo swiftová zpráva k zahraniční platbě

200,–

>>

Hotovostní operace

>>

výběry
hotovostní výběr v Kč
Hotovostní výběr v Kč z běžného účtu v Kč
účetní položka na aktivní straně transakce předaná na papírovém nosiči – položka vzniklá
z výběru hotovosti v Kč nebo CM na účty vedené v Kč nebo CM
Expresní hotovostní výběr v objemu od 0,5 mil Kč (včetně) nebo protihodnotě v CM, který nebyl
nahlášen ve stanovené lhůtě
poplatek za neuskutečněný hotovostní výběr v Kč a v cizí měně z rezervovaných prostředků
(s výjimkou výběru ze spořicích a termínovaných účtů v Kč a cizí měně)
výběr hotovosti v cizí měně z běžného účtu v cizí měně

20

60,–
zdarma
bez příplatku
0,5 %, min. 500,–
max. 5 000,– z nevybrané částky
60,–

výběr hotovosti v Kč z účtu v cizí měně

2 %, min. 50,–

výběr hotovosti v cizí měně z účtu v Kč

2 %, min. 50,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

vklady

Vklad přes přepážku platné adjustované Kč hotovosti předané majitelem účtu nebo oprávněnou
osobou 1) a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje
do 50 kusů mincí včetně) na běžný Kč účet FO a vklad platných CM bankovek na běžný CM účet
klienta FO vedený ve stejné měně

zdarma

účetní položka na aktivní straně transakce předaná na papírovém nosiči – položka vzniklá
z vkladu hotovosti v Kč nebo CM na účty vedené v Kč nebo CM

zdarma

Zpracování vkladu hotovosti v Kč na účet vedený v Kč a vkladu hotovosti v CM na účet vedený v CM
provedeného třetí osobou 2)

75,–

Zpracování vkladu nad 0,5 mil Kč (nebo protihodnoty v CM) přes přepážku platné adjustované Kč
hotovosti a mincí nebo smíšeného vkladu bankovek a mincí Kč (v případě, že vklad obsahuje
do 50 kusů mincí včetně) na běžný Kč účet klienta FOP nebo PO a vkladu platných CM bankovek
a na CM účet klienta FOP nebo PO ve stejné měně

75,–

zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje
více než 50 kusů mincí) vkládaných na běžný účet přes pokladní přepážku

3 % z celkové vkládané částky, min. 100,–

zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje
více než 50 kusů mincí) vkládaných na Dětské konto přes pokladní přepážku

zdarma

Vklad hotovosti v Kč na účet v CM - vklady realizované přes pokladní přepážku i uzavřeným obalem
v rámci provozní doby banky a nočním trezorem

2 %, min. 50,–

vklad bankovek CM, které se běžně nakupují, na účty v Kč - vklady realizované přes pokladní
přepážku i uzavřeným obalem v rámci provozní doby banky a nočním trezorem

2 %, min. 50,–

vklad bankovek CM, které se běžně nenakupují, bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených
bankovek na účet v CM

10 %

vklad bankovek CM, které se běžně nenakupují, bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených
bankovek na účet v Kč

10 %

Výměna Kč do 100 kusů vč. jedné nominální hodnoty, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle
nominální hodnoty
Ostatní případy výměny Kč

>>

zdarma
3 % z vyměňované částky, min. 100,–

Další služby

>>

Samoobslužné zpracování mincí v Kč (v počtu 201 a více kusů) za použití třídicího stroje

1 %, min. 100,–

Vklady hotovostí v Kč na účty vedené v ČNB (realizované přes pokladní přepážku)

2 %, min. 200,–

Výběry hotovosti v Kč z účtů vedených v ČNB (realizované přes pokladní přepážku)

100,–

Směnárenské operace

>>

1)
2)

Prodej bankovek cizí měny (za každou měnu)

2,5 %, min. 50,–

Nákup bankovek cizí měny (za každou měnu)

2,5 %, min. 50,–

Nákup bankovek cizí měny, které se běžně nenakupují, bankovek v prekluzivní lhůtě
a poškozených bankovek (stanoví CKB)

20 %, min. 50,–

Osoba uvedená v podpisovém vzoru k účtu klienta.
Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo oprávněnou osobou, ve prospěch kterého je prováděna platba v hotovosti.

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu. Výjimku tvoří hotovostní transakce, které probíhají
mimo účet klienta KB (výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB).
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Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Úvěry

>>

Úvěry

>>

Spotřebitelské úvěry

>>

Hypotéky

>>

Debety

Úvěry
>>

Spotřebitelské úvěry

>>

Premium
půjčka

zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr

0,8 %, max. 2 900,– 1)

Půjčka bez rizika
Osobní úvěr

Perfektní půjčka

0,8 %, min. 500,– 1)

zdarma

Optimální půjčka

Úvěr Gaudeamus

Úvěr na
notebook

Úvěr na
nemovitost

Úvěr Garant

Osobní úvěr zajištěný

MojePůjčka Plus

zdarma

zdarma

zdarma

0,8 %, min. 1 500,– max.
6 000,– 1)

6 000,–

0,8 %, max. 2 900,– 1)

zdarma

zdarma

80,–

150,–

80,–

50,–

spravování úvěru měsíčně 2)
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)
spravování úvěru měsíčně
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)

zdarma

2)

80,–

80,–

zdarma

50,–

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - standardní

–

3 500,- bytová jednotka /
4 500,rodinný dům / individuálně ostatní typy
nemovitostí

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - expresní

–

1 000,- bytová jednotka / rodinný dům

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru

50,–

5)

–

individuálně

–

–

zdarma

–

2 000,– 3)
200,– + 21 % DPH

čerpání úvěru

zdarma

Výpis z úvěrového účtu v elektronické formě

zdarma
20,– měsíčně 4)
zdarma
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

–

–

Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky úvěru

100,– 5)

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky úvěru

500,– 5)

–

zdarma

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

–

zdarma

–

Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla KB

–

zdarma

–

Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.
Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.
Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
Neinkasuje se pro úvěry Gaudeamus sjednané do 21. 2. 2008 včetně.
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1 000,- bytová jednotka / rodinný dům

změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní

4)

–

zdarma

předčasné splacení

3)

–

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

Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě

2)

3 500,- bytová jednotka /
4 500,- rodinný dům /
individuálně ostatní typy nemovitostí

–

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

1)

–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěr

Flexibilní
hypotéka

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
Garance úrokové sazby

Překlenovací
hypoteční úvěr
2 900,-

-

Vydání příslibu úvěru

-

zdarma

zdarma

zdarma

spravování úvěru měsíčně 2)
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)

150,- 3)

250,- 3)

150,-

150,- 3)

150,-

Flexibilita úvěru měsíčně

-

99,- 4)

-

-

-

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou
zástavou - standardní

3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou
zástavou - expresní

1 000,- bytová jednotka / rodinný dům
individuálně
1 500,zdarma

zdarma

změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru
z podnětu klienta

4 000,- 5)
500,-

-

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 6)

služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě
předčasné splacení

8)

-

zdarma
5 % z nevyčerpané částky úvěru 7)

výpis z úvěrového účtu elektronické formě

7)

-

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

Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)

6)

-

zdarma

čerpání úvěru

5)

-

zdarma

změna v příslibu vymezených podmínek úvěru

4)

-

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

mimořádná splátka úvěru v okamžiku změny
fixace úrokové sazby

3)

11 000,- 1)

2 000,-

čerpání úvěru na návrh na vklad

2)

Předhypoteční
úvěr
2 000,-

-

Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru

1)

Hypotéka
Dopředu Dozadu

zdarma
20,- měsíčně 8)
viz. podmínky smlouvy

zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení
splátky úvěru

100,-

zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky úvěru

500,-

zdarma

Částka je inkasována pouze u hypotéky Dopředu.
Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
Spravování úvěru - neúčelový úvěr v Hypotéce 2v1 80,- Kč měsíčně (V případě předčasného splacení účelové části úvěru z Hypotéky 2v1, bude poplatek za spravování
neúčelového úvěru nastaven ve stejné výši jako pro účelový úvěr.)
Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy, u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013.
V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení doby čerpání úvěru zdarma.
V případě vydání potvrzení k účelové i neúčelové části Hypotéky 2v1 současně je poplatek účtován pouze jednou.
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.
Platí pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
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Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

>>

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
Rezervace zdrojů (z nečerpané částky)

25

200,–
0,9 % p. a.

Zaslání 1.upomínky - oznámení o vzniku nepovoleného debetu

100,–

Zaslání 2. upomínky - výzvy k vyrovnání debetu
(inkasuje se, přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1000 Kč)

500,–

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

Tipy
Hypotéka 2 v 1
Kupujete vlastní byt či dům a trápíte se otázkou, kde sehnat peníze na koupi jeho vybavení?
Hypotéka 2 v 1 Vám půjčí nejen na Vaši nemovitost, ale až 400 000 Kč třeba na zařízení bytu
nebo domu. A za stejně atraktivní úrokovou sazbu a se stejnou splatností jako hypoteční úvěr.

Splátky hypotéky podle Vašich možností
S Flexibilní hypotékou KB si můžete splátky Vaší hypotéky snížit, odložit, přerušit nebo zdarma
předčasně splatit část jistiny úvěru. Nemusíte se tak obávat neočekávaných změn Vaší finanční
situace.

Namodelujte si svoji hypotéku
Na www.kb.cz můžete využít hypoteční kalkulačku a namodelovat si tak hypotéku, kterou
potřebujete.

Půjčka bez rizika
Máte obavy, že půjčku nebudete moci splácet, pokud u Vás dojde k neočekávané události?
K půjčce Vám nabízíme možnost zdarma získat pojištění proti nesplácení (dlouhodobá nemoc,
ztráta zaměstnání, invalidita, úmrtí).

Do světa s úvěrem Gaudeamus
Chcete jet studovat do Francie? Na stáž do Švédska?
Peníze už na to máte! Se studentským úvěrem Gaudeamus můžete za zvýhodněných podmínek
získat až 600 000 Kč.

S námi se nemusíte bát bydlet ve vlastním!
Hypotéka KB Vám přináší jedinečnou flexibilitu! Splátky si totiž můžete upravit podle potřeby
– snížit až o polovinu, zvýšit až o 100 %, splácení až na 3 měsíce přerušit nebo provést
mimořádnou splátku části úvěru ZDARMA!

Premium půjčka
Nezajištěný úvěr až do výše 2 500 000 Kč s výhodnými úrokovými sazbami od 9,24 %* p.a.
do 12,24 %** p.a. K půjčce Vám nabízíme možnost zdarma získat pojištění proti neschopnosti
splácet (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání, invalidita, úmrtí).
*RPSN od 9,7 %
**RPSN do 13 %
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Spoření
a investování

>>

Spoření a investování

>>

Termínované a spořicí účty

>>

Podílové fondy a IKS Podílové fondy

>>

Investiční bankovnictví

Termínované
a spořicí účty
>>

Termínované a spořicí účty

>>

služby zahrnuté v účtu

KB Spořicí konto Bonus,
KB Spořicí konto Bonus
Aktiv

zřízení účtu

zdarma

vedení účtu

zdarma

zasílání jednoho výpisu z účtu

Termínovaný účet

zdarma papírový a/nebo e-výpis

převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné
měně

zdarma

účetní položka zúčtovaná na účtu

zdarma

výběr hotovosti v měně účtu

-

předčasný výběr z účtu

-

vklad přes přepážku platné hotovosti v Kč
(obsahující maximálně 50 kusů mincí)
a vklad platných CM bankovek na účet vedený ve stejné měně jako je veden účet

-

zpracování vkladu přes přepážku platných
mincí v Kč a smíšeného vkladu platných
bankovek a mincí v Kč na účet vedený v Kč
(v případě, že vklad obsahuje více než 50
kusů mincí)

zdarma
zdarma

2% z vybírané částky

viz tabulka v kapitole Platební styk

500,–

vklad hotovosti v Kč na účet vedený v CM

-

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

-

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

vklad v hotovosti platných CM bankovek
na účet v Kč

-

1 %, min. 50,max. 500,-

2 %, min. 50,-

1 %, min. 50,max. 500,-

zdarma

-

-

-

Výběr hotovosti při rušení účtu

Depozitní směnka

Vystavení a proplácení depozitní směnky KB
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250,–

zdarma

zřízení vinkulace na vkladech/účtech
klientů

>>

KB
Garantovaný vklad
Prémie

KB
Garantovaný vklad

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

zdarma

Podílové
fondy a IKS
Podílové
fondy
>>

Podílové fondy

>>

KB fondy

>>

KB Profilové fondy

>>

Fondy Amundi

>>

KB garantované fondy

>>

IKS Podílové fondy
Poplatky na které se odkazuje tato část sazebníku jsou účtované společností IKS KB, a.s., společností Amundi, případně jinou investiční společností u kterých
KB a.s. 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 a.s. 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 a.s. řádně informován.

Tipy
Investujte pohodlně
Do podílových fondů IKS lze investovat prostřednictvím telefonního nebo internetového bankovnictví KB.

Víte, že…
pokud investujete do podílových fondů a Vaše investice trvá déle než 6 měsíců, je výnos osvobozen
od daně z příjmů?
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Investiční
bankovnictví
>>

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

>>

Obchody s Cennými papíry

>>

Administrativní poplatky

Vedení Portfoliového účtu P-klientů, splatné při ukončení smlouvy nebo k 31. 12.
Zřízení účtu vlastníka Cenných papírů v centrální evidenci vedené CDCP
Manipulace s listinnými Cennými papíry
Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech elektronicky
Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech poštou
Poplatek za podání Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů

>>

za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,–
100,–
200,– + pojistné
zdarma
20,–
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 v centrální evidenci vedené CDCP

50,–

Poplatek za podání Pokynu k přechodu Cenných papírů v centrální evidenci vedené CDCP

50,–

Výplata dividend a úroků z Cenných papírů evidovaných na Portfoliovém účtu

zdarma

Výplata jistiny z dluhopisů evidovaných na Portfoliovém účtu

zdarma

Burzovní Obchody

1 - 100 000 Kč

0,90 %, min. 100,–

100 001 - 1 000 000 Kč
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
K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek BCPP.

30

600,– + 0,30 %

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

individuálně

>>

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

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.

>>

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

>>

Převody a přechody Cenných papírů

>>

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,-

Správa Cenných papírů v evidenci CDCP

Obchodovatelné dluhopisy na BCPP

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 Cenné papíry evidované v CDCP
- za součet nominálních hodnot 1)

měsíčně dle denních stavů
0,10 % p.a.

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

>>

Zástavy Cenných papírů
Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je Banka
Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem není Banka 1)
Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem byla Banka
Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem nebyla Banka 1)
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zdarma
500,zdarma
500,-

>>

Výpisy Cenných papírů
Výpis z Portfoliového účtu
Výpis vlastnictví z centrální evidence vedené CDCP 1)

zdarma
50,-

Výpis z nezařazené evidence vedené CDCP

>>

- pro Klienta s účtem v Bance 1)

150,-

- pro Klienta bez účtu v Bance 1)

300,-

Ostatní služby
Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP 1)
Zajištění daňové refundace

>>

cena sjednávaná individuálně
1 500 Kč + poplatky placené třetím stranám

Výpis z evidence emise z CDCP
Výpis z evidence emise

1)
2)

- pro Klienta s účtem v Bance 1)

odměna CDCP + 5 000,- 2)

- pro Klienta bez účtu v Bance 1)

odměna CDCP + 7 000,- 2)

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

>>

Pojištění

>>

Pojištění platebních karet

>>

Úrazové pojištění

>>

Životní pojištění

>>

Úvěrové pojištění

Pojištění
>>

Pojištění platebních karet

>>

Merlin (kolektivní)

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 plateb

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.
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>>

Životní pojištění 1)

>>

Vital Junior, Vital Plán, Vital Renta, Vital Allegro

Správní náklady z pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného)
Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění

4%
zdarma

zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění

>>

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce

5%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce

4%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce

3%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce

2%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce a dále

0%

Vital Piano

Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění
Vital Piano - zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 letech od počátku pojištění

>>

rizikové pojistné
(do data zániku)
5 % z kapitálové hodnoty pojištění
a 15 % z přiznaných podílů na zisku

Vital Invest
Správní náklady z investičního pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného) - pro
smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami s účinností od 6. 10. 2009
Do 499 999 Kč

3%

500 000–999 999 Kč

2,5 %

1 000 000–6 999 999 Kč

2%

7 000 000–11 999 999 Kč

1,8 %

12 000 000–19 999 999 Kč

1,3 %

20 000 000 Kč a více

1,0 %

Náklady spojené se správou smlouvy a investic
– Fond s garantovaným zhodnocením

0%

– Zajištěný Fond Forte

0%

– Ostatní fondy - z hodnoty fondu
Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění

ročně 1 %
rizikové pojistné
(do data zániku)

Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění - pro smlouvy, které se
řídí pojistnými podmínkami s účinností od 6. 10. 2009
Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce

5%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce

4%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce

3%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce a dále
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zdarma

>>

Brouček
Správní náklady z investičního (životní - rizikové) pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného)
Do 499 999 Kč

4%

500 000–999 999 Kč

3%

1 000 000–6 999 999 Kč

2%

7 000 000–11 999 999 Kč

1,8 %

12 000 000–19 999 999 Kč

1,3 %

20 000 000 Kč a více

1,0 %

Náklady spojené se správou pojištění a investice
– Fond s garantovaným zhodnocením
– Ostatní fondy - z hodnoty fondu
Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění

0%
ročně 1 %
rizikové pojistné
(do data zániku)

Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění
Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce

5%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce

4%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce

3%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce

2%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce

1%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 6. roce a dále

>>

Společné položky pro Vital Invest a Brouček

>>

Změna alokačního poměru

zdarma

zdarma

Převod prostředků mezi fondy
1. převod v roce

zdarma

Následující převody v roce - z převáděné hodnoty
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0,5 %

>>

Vital Premium

Správní náklady z pojistného

individuálně dle pojistné smlouvy

zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění
Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce

2,5 %

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce

2%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce

1,5 %

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce

1%

Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce a dále

zdarma

Připojištění - cena za jednonásobek pojistných částek

>>

úrazové připojištění dospělého (Vital Plán, Vital Renta, Vítal Invest, Brouček)

měsíčně 50,-

úrazové připojištění dítěte (Brouček)

měsíčně 35,-

připojištění hospitalizace dospělého (Brouček)

měsíčně 115,-

připojištění hospitalizace dítěte (Brouček)

měsíčně 75,-

Společné položky pro životní pojištění

Změna výše pojistného, změna frekvence placení (je-li změna možná)

zdarma

Změna pojistné částky

zdarma

Změna pojistné doby

zdarma

Změna varianty pojištění, připojištění (je-li změna možná)

zdarma

Mimořádný výběr (je-li možný)

zdarma

Vydání druhopisu pojistky (při ztrátě originálu)

zdarma

>>

Úvěrové pojištění 1)

>>

Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru KB

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
1)

rizikové pojistné
(do data zániku)

Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB, a. s. 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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Tip
Pojistěte se proti ztrátě nebo krádeži platební karty
Pojištění Merlin Vás ochrání proti zneužití karty a zároveň kryje vybrané bankovní poplatky. Pojištění se navíc vztahuje i na ztrátu či odcizení osobních věcí (např. hotovosti, klíčů, mobilního telefonu či osobních dokladů).
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Ostatní služby

>>

Ostatní služby

>>

Šeky

>>

Ostatní služby

>>

Již nenabízené služby

Šeky
>>

Cestovní šeky

>>

zprostředkování prodeje

2 %, min. 100,- max. 2 000,– za každou cizí
měnu cestovních šeků

Proplacení šeku

2 %, min. 100,– max. 5 000,–

Proplacení hodnoty šeku po inkase

1 %, min. 100,– max. 5 000,–

Ostatní
služby
>>

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

>>

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

zdarma

pronájem safesové schránky (ročně)
s hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
objem do 15 000 cm3 vč.

1 020,– + 21 % DPH

objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

2 040,– + 21 % DPH

objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

3 060,– + 21 % DPH

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

Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

6 120,– + 21 % DPH

Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

9 180,– + 21 % DPH

Objem přesahující 50 000 cm3

12 240,– + 21 % DPH

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

>>

Telekomunikační služby v souvislosti s bankovními informacemi

>>

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 pro distribuci produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního
spoření

>>

Absolvování zkoušky odborné způsobilosti (cena zahrnuje jeden termín zkoušky a vydání Osvědčení
o absolvování odborné zkoušky)
Vystavení náhradního Osvědčení o absolvování odborné zkoušky při jeho ztrátě

>>

Ostatní služby

>>

Umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny

>>

2 200,- + 21 % DPH
400,- + 21 % DPH

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

Nepodléhající DPH
Podléhající DPH

>>

75,–
75,– + 21 % DPH

Dohoda o správě kupní ceny

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
Ostatní změny z podnětu klienta
Vystavení potvrzení za účelem poskytnutí sociálních dávek a důchodů
1)

1 500,–
0,2 % ze spravované částky,
min. 6 000,–
zdarma

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 %.
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Již
nenabízené
služby
>>

Legenda:
 je součástí balíčku
– není součástí balíčku

Balíčky a běžné účty

>>

G2

G2
nadstandard

IDEAL konto

Perfekt konto

Extra konto

Premium konto

Modré konto

Modré konto Plus

Duo konto

B-konto

zdarma

20,–

22,–

49,– 1)

125,–

299,–

zdarma 2)

zdarma 3)

zdarma 4)

50,–

Vedení běžného účtu v Kč





















Měsíční výpis z účtu poštou





–

–





–

–

–

–

Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků
do nezajištěného debetu standard





–

–





–

–

–

–

Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků
do nezajištěného debetu Start

–

–





–

–

–

–

–

–

Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně mesíčního e-výpisu) 5)

–



–













–

Měsíční poplatek

nebo

nebo

Telefonní bankovnictví Expresní linka KB





–













–

Mobilní bankovnictví Mobilní banka





–

–





–

–

–

–

Mobilní bankovnictví Mobilní banka 2 6)





–

–





–

–

–

–

Elektronická platební karta



2x







–



2x



–

Embosovaná platební karta

–



–

–





–

–

–

–

Zlatá karta

–

–

–

–

–



–

–

–

–

Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu

–



–

–





–

–

–

–

Karta optického klíče

–

–

–

–

–



–

–

–

–

čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet

–

–

–

–

–



–

–

–

–

pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty
vydané ke Kč účtu)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR

–



–

–

měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo
poštou

–



–

IDEAL sporoúčet 7)

–

–



(EUR)

(e–výpis)

(EUR)



(EUR)



–

–

–

–

–





–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

účetní položky v Kč
Expresní linka KB

19,–

MojeBanka / MojeBanka Business

4,–

zdarma

4,–

v součtu
2 zdarma

zdarma

4,–

MojePlatba

4,–

zdarma

4,–

2 zdarma

zdarma

4,–

zdarma

zdarma

zdarma

4,–

Mobilní banka / Mobilní banka 2
V pobočce (papírový nosič)
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4,–

39,–

>>

G2
nadstandard

G2

IDEAL konto

Perfekt konto

Extra konto

Premium konto

Modré konto

Modré konto Plus

Duo konto

B-konto



–

účetní položky v Kč
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě

6,–

zdarma

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas)

zdarma

5,–

zdarma

5,–

Odepsaná inkasa

zdarma

6,–

zdarma

6,–

zdarma

2,–

Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního
platebního styku

2,–

Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu
vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu

>>

Další balíčky 5)

>>

Konto Gaudeamus

–



–

zdarma

Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení běžného účtu v Kč, elektronická platební Styl karta Gaudeamus, telefonní bankovnictví Expresní linka
KB, internetové bankovnictví Expresní linka Plus, internetové bankovnictví MojeBanka, Mobilní banka 2, jeden
výpis z účtu s měsíční četností elektronicky a/nebo poštou

Expreskonto KB

85,– měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení běžného účtu v Kč, embosovaná platební karta Inter Card (MC nebo VISA s cestovním pojištěním),
telefonní bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví MojeBanka, měsíční elektronický výpis

A-konto KB

210,– měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení běžného účtu v Kč, 2 embosované platební karty Inter Card (MC/VISA) s cestovním pojištěním, telefonní
bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví MojeBanka, jeden výpis z účtu nebo zasílání jednoho
výpisu z účtu elektronicky a/nebo poštou s měsíční 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

Perfekt konto ve variantě s telefonním bankovnictvím Expresní linka KB a internetovým bankovnictvím MojeBanka za cenu 85,- měsíčně.
2)
Modré konto v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících měsících po
převodu/zřízení Modrého konta v případě, že měsíční očištěný kreditní obrat na
tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 10.000,- a/nebo majitel účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna,
a.s., za cenu 49,- měsíčně. Druhý kanál přímého bankovnictví - Expresní linka KB
nebo MojeBanka 50,- měsíčně.
3)
Modré konto Plus v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících
měsících po převodu/zřízení Modrého konta Plus v případě, že měsíční očištěný
kreditní obrat na tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 25.000,- a/nebo majitel
účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za cenu 99,- měsíčně. 2x Modrá kreditní karta se vztahuje
k jednomu úvěrovému účtu.
1)
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6,–

Duo konto je určeno pro majitele podnikatelského balíčku KB.
V případě, že balíček obsahuje službu přímého bankovnictví MojeBanka, je možné
zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.
6)
Pouze v kombinaci se službou MojeBanka a/nebo MojeBanka Business.
7)
Komerční banka od 15. 8. 2008 tento účet nezřizuje.
4)
5)

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

Chcete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.











>>

Debetní karty MasterCard a Visa
1)
2)
3)

4)

Službu lze využít pouze u Bankokarty a Perfect karty. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
Inter Card 99,- ročně, Inter Card G2 49,- ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu
KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu
u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě.
K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše
uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

5)
6)
7)

Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu
KB nebo z bankomatu jiných bank v tuzemsku (a to v pořadí podle data jejich zaúčtování - jejich odepsání z účtu Komerční bankou) provedenému ve stejném kalendářním měsíci Gold Card. To neplatí,
pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní
i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB
vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu)
Komerční bankou.
V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
MAKRO karta pro držitele zlaté zákaznické karty MAKRO - 1. rok - zdarma, MAKRO karta vydaná k balíčku Perfekt konto sleva 25%, MAKRO karta vydaná k balíčku Expreskonto KB nebo Extra konto
sleva 50%, MAKRO karta vydaná k balíčku A-konto KB, Premium konto sleva 75%.

Elektronické

>>

Bankokarta
G2 karta
Perfekt karta
Modrá platební karta
(Visa Electron, Maestro)

Embosované

Dynamic Card
(VISA Electron)

Inter Card, Inter Card G2
(Visa, MasterCard)

G2, Ideal konto, Perfekt konto,
Extra konto, Modré konto,
Duo konto

Součást balíčku

Roční poplatek za kartu/soubor karet
MojeKarta - karta s vlastním designem

G2 nadstandard, Extra konto,
Premium konto, Top nabídka

Gold card

soubor
Gold card

MAKRO karta

Top nabídka,
Premium konto

200,-

270,-

490,-

980,-

2 990,-

5 980,-

490,- 7)

99,- ročně 1)

-

99,-/49,- ročně 2)

-

-

-

-

Platby debetní kartou u obchodníků

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

9,- / zdarma 3)

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB

9,- / zdarma 4)

9,- / zdarma 3)

39,- 4)

39,-

9,-

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

39,-

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

2,50,-

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

10,-

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

1 %, min. 100,-; pro Intercard
G2 1 výběr měsíčně zdarma

1 %, min. 100,-

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

Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou

5,-

Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky

zdarma

Cestovní pojištění k embosovaným a ke zlatým kartám

-

-









-

Doplňkové služby v ceně karty

-

Asistenční služba pro motoristy,
sleva 2,2 % na pohonné hmoty
u Benziny

-

-

Asistenční služba pro motoristy

Asistenční služba pro motoristy

-

zdarma

zdarma

50,-

Stoplistace

zdarma

Změna PIN v bankomatech KB
Zaslání PIN k platební kartě poštou
Zaslání PIN k platební kartě na pobočku
Opětovné zaslání PIN k platební kartě
Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou
(karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami)

50,zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

100,-

100,-

100,-

100,-

zdarma

zdarma

100,-

200,- 5)

200,- 5)

200,- 5)

200,- 5)

zdarma

zdarma

200,- 5)

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

1 500,- + náklady kurýrní služby

Vydání duplikátu 5) / vydání náhradní karty po stoplistaci 6)

44

soubor
Inter Cards
(VISA a MasterCard)

200,-

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

4 000,-

Povolení/zablokování karty pro platby na internetu

zdarma

Chcete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

>>

Elektronické
Bankokarta
G2 karta
Perfekt karta
Modrá platební karta
(Visa Electron, Maestro)

Embosované

Dynamic Card
(VISA Electron)

Inter Card, Inter Card G2
(Visa, MasterCard)

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka,
MojeBanka Business

>>

soubor
Inter Cards
(VISA a MasterCard)

soubor
Gold card

Gold card

MAKRO karta

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka

14,-

Změna týdenních limitů přes přepážku

59,-

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

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

3 500,- 5)

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití
debetní karty

zdarma

Kreditní karty

>>
Součást balíčku
Roční poplatek za kartu
Správa a vedení účtu úvěrových zdrojů
Roční poplatek za vydání druhé kreditní karty k úvěrovému účtu

Modrá kreditní
karta VISA

–

Modré konto Plus

350,–

zdarma

20,–/měs.

zdarma 1)

Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou
(karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami)

1 500,- + náklady kurýrní služby

350,–

zdarma

Změna údajů ke kreditní kartě (týdenního limitu, povolení/zablokování pro platby na internetu, jména apod.)

zdarma

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu

zdarma

Vydání duplikátu kreditní karty 2) / vydání náhradní kreditní karty
po stoplistaci 3)
úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru
MojeKarta – karta s vlastním designem

MasterCard

200,–
viz oznámení KB o úrok. sazbách
99,– ročně 4)

Platby kreditní kartou u obchodníků

–
zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

zdarma

Opětovné zaslání PIN ke kreditní kartě

zdarma

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta

200,–

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu

20,–

Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky

500,–

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

1 %, min. 30,–
2,50

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

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

10,–

Cestovní pojištění k embosovaným kartám

1 %, min. 100,–
1 výběr měsíčně zdarma

1 %, min. 100,–

Cestovní pojištění k modrým kartám

–



–



Pojištění schopnosti splácet

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí
- Cash Advance

1 %, min. 100,–

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/
zneužití kreditní karty

Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím Modré kreditní karty VISA za předchozích 12 měsíců překročí 36 000 Kč, nebo je majitel účtu k Modré
kreditní kartě zároveň majitelem Modrého konta Plus, jinak 700 Kč ročně.
2)
V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
3)
Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
4)
Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu.
1)

1%

Změna PIN v bankomatech KB

50,–

Stoplistace

zdarma
100,–
zdarma

Chcete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

zdarma

zdarma

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na běžný
účet v Kč

Zaslání PIN ke kreditní kartě na pobočku

3 500,– 2)
–

1 %, min. 100,–

Zaslání PIN ke kreditní kartě poštou

4 000,–



Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku – Cash back
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Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě v papírové nebo
elektronické formě

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

Modrá kreditní
karta VISA

MasterCard

>>

Výpisy z účtu - již nenabízené frekvence

>>

Výpis z účtu
čtrnáctidenně

>>

E-výpis

Poštou

Vyzvednutí
výpisu na pobočce

–

50,–

100,–

Spotřebitelské úvěry

>>

Modrá půjčka

zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
Garance úrokové sazby

–

vydání příslibu úvěru

–

spravování úvěru měsíčně

–

čerpání úvěru na návrh na vklad

–

mimořádná splátka úvěru v okamžiku změny fixace úrokové sazby

–

nedočerpání hypotečního úvěru

–

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 podmínek úvěru z podnětu klienta

2 000,–
–

čerpání úvěru

zdarma

Výpis z úvěrového účtu v elektronické formě

zdarma

Služba zasílání měsíčních výpisů z úvěrového účtu v papírové formě 1)

20,–

předčasné splacení

zdarma

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní

zdarma

Zaslání 1.upomínky - oznámení o neprovedení splátky úvěru

100,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky úvěru

500,–

vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě
požadavku účastníka smlouvy (netýká se automaticky zasílaných potvrzení)
Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma
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zdarma

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou

změna v příslibu vymezených podmínek úvěru

1)

zdarma

Potřebujete bližší informace? Navštivte www.kb.cz nebo volejte 800 521 521.

200 + 21% DPH

>>

Termínované a spořicí účty

>>

Služby zahrnuté v účtu

KB Spořicí konto

KB Top Spořicí konto

zřízení a vedení účtu účtu
zasílání jednoho výpisu z účtu

zdarma měsíční papírový a/nebo e-výpis

zdarma

Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně

zdarma

Účetní položka zúčtovaná na účtu

zdarma

Výběr hotovosti v měně účtu

zdarma
–

–

250,-

Vklad přes přepážku platné hotovosti v Kč (obsahující maximálně 50 kusů mincí) a vklad platných
CM bankovek na účet vedený ve stejné měně jako
je veden účet

zdarma

Zpracování vkladu přes přepážku platných mincí
v Kč a smíšeného vkladu platných bankovek
a mincí v Kč na účet vedený v Kč (v případě, že
vklad obsahuje více než 50 kusů mincí)

viz tabulka v kapitole Platební styk

Zřízení vinkulace na vkladech/účtech klientů
Výběr hotovosti při rušení účtu

>>

Pojištění platebních karet

>>

Merlin - individuální

Osobní konto

zdarma

Předčasný výběr z účtu

500,zdarma

Základní pojistné

ročně 276,–

Snížené pojistné (druhé pojištění k jednomu účtu)

ročně 192,–

>>

Úrazové pojištění

>>

Patron 1)

1)

Sporoúčet KB

Pojistné - varianta 1 (hlavní pojistné plnění až 120 000 Kč)

ročně 480,-

Pojistné - varianta 2 (hlavní pojistné plnění až 240 000 Kč)

ročně 950,-

Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB, a. s. 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.

>>

Životní pojištění

>>

Vital Grant

Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění
Vital Grant - zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění
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Chcete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

rizikové pojistné
(do data zániku)
5 % z kapitálové hodnoty pojištění
a 15 % z přiznaných podílů na zisku

Zkratky
a všeobecná
ustanovení

>>

Zkratky a všeobecná ustanovení

>>

Vysvětlení použitých zkratek a pojmů

>>

Všeobecná ustanovení

>>

MojeOdměny - detaily

Vysvětlení
použitých
zkratek
a pojmů
Adjustace

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

ATM

bankomat (Automatic teller machine)

AÚV

alikvotní úrokový výnos ke dni vypořádání obchodu

Bankovní služba

jakýkoli bankovní obchod, služba a produkt poskytovaný Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb
poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry

BCPP

Burza cenných papírů Praha, a.s.

BDSK

Business Division Slovakia - Obchodná divízia Slovensko, vykonávajúca činnosť v Slovenskej republike jako Komerční banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky

Běžný účet

účet vedený na základě smlouvy o běžném účtu (podle ustanovení § 708 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů), na který banka pro klienta přijímá vklady a platby a uskutečňuje z něho výplaty a platby

BIC

BIC - Bank Identifier Code - swiftová adresa banky

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

CKB

centrála Komerční banky, a. s.

CP

Cenný papír

CM

cizí měna (akceptovatelná v KB)

ČNB

Česká národní banka

DPH

daň z přidané hodnoty

EDI KB

systém elektronického přenosu dat podporující mezinárodní standard UN/EDIFACT

Elektronický osobní certifikát elektronické osvědčení, které propojuje identifikační údaje klienta s jeho veřejným elektronickým klíčem
Embosovaná karta

karta s reliéfním písmem

EUR

kód společné měny zemí Evropské měnové unie

EL KB

Expresní linka KB

f. o.

Fyzická osoba

FOP

Fyzická osoba podnikatel

IBAN

International Bank Account Number - formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží
k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden.

IKS KB

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

ISIN

International Security Identification Number – mezinárodní identifikace investičního cenného papíru

JB

jiná banka

KB

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

KB EuroPlatba

platba v EUR do výše 50 000,- € včetně, neurgentní platba v rámci zemí EHP s poplatkem SHA – rozdělení poplatku mezi odesilatele a příjemce, obsahující mezinárodní formát čísla účtu IBAN a BIC - swiftový kód banky příjemce a bez zvláštní instrukce pro
zpracování

KB PS

KB Penzijní společnost, a.s.

Kč

koruna česká

KP

Komerční pojišťovna, a.s.

Mikropodnikatel

drobný podnikatel podle ustanovení § 75 odst. 3 zákona o platebním styku ve znění pozdějších předpisů

MojeKarta

služba umožňující klientovi zvolit si vlastní design k vybraným typům debetních a kreditních karet, více na www.mojekarta.cz

MojePlatba

služba umožňující provádění platebních příkazů za nákup zboží a služeb v rámci internetového prodeje zboží a služeb prostřednictvím webových stránek vybraných obchodníků

MPSS

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
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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. Očištěný
kreditní obrat se vypočítává od prvního do posledního dne běžného měsíce.

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

p. a.

ročně

PIN

osobní identifikační číslo (Personal Identification Number)

Platba „OUR"

poplatky za výlohy jiných tuzemských i zahraničních bank platí plátce

PO

Právnická osoba

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, Expresní linka Plus, Profibanka, mobilního bankovnictví Mobilní banka, Mobilní banka 2
a systémů Přímý kanál a EDI.

SEPA EuroPlatba

platba v EUR bez omezení výše. Účet plátce i příjemce musí být veden v rámci zemí EHP (nebo též Švýcarska, Francouzské Guyany,
Guadeloupe, Martinique, Réunionu a Gibraltaru) a současně banka plátce i příjemce musí být účastníkem SEPA systému. V platbě
musí být uvedeny účty ve formátu IBAN, BIC - swiftový kód banky příjemce a poplatek SLEV (rozdělení poplatku mezi odesílatele
a příjemce).

SIPO

soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SWIFT

The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication S. C.
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Všeobecná
ustanovení
1.

2.

Cena za bankovní služby se vybírá na základě dohody o ceně mezi klientem a KB. Současně s inkasovanou
cenou klient zaplatí u zdanitelných položek Sazebníku daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty je celková suma
dle Sazebníku.
a.

V rámci úhrad ze zahraničí v Kč a cizí měně a úhrad z tuzemska v cizí měně mimo KB obdrží klient úhradu
v plné výši, jestliže se jedná o úhradu prováděnou bez výloh pro příjemce. V případě, kdy minimální poplatek převyšuje vlastní částku platby, se poplatek též neúčtuje (neplatí pro „drobnou platbu“ - viz bod drobná
platba, jedna platba měsíčně v ekvivalentu do 10 000 CZK).

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.

Úhrady do zahraničí v EUR do států EHP (vč. SEPA EuroPlateb) 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 souvislosti 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 či poplatek, 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 položkách vklad mincí v EUR, Systém
EDI KB, Servisní služby pro přímé bankovnictví, Šeky, Směnky a Dokumentární platby budou klientovi (fyzické osobě - občanovi) poskytnuty za cenu uvedenou ve zmiňovaných kapitolách „Sazebníku pro podnikatele,
podniky a municipality v obsluze poboček“.
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MojeOdměny
- detaily
1. MůjÚčet

1) PODMÍNKY POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY
• připsání jedné došlé platby na účet měsíčně a/nebo
• dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 250 000,Kč (nebo ekvivalent v CM) a/nebo
• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 2 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM)
a/nebo
• existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřené s KB a/nebo společností MPSS
Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet.

2) VÝŠE BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY
• při splnění 1 podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 25 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
účtu
• při splnění 2 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
účtu
• při splnění 3 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 75 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
účtu
• při splnění 4 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
Informace o dalších Programech ke konceptu MojeOdměny, případně o výši bonusů k těmto Programům, naleznete níže. Bonusy poskytované v rámci těchto
dalších Programů nelze sčítat s bonusy dle tohoto bodu 1. MůjÚčet.

1.1. Programy v rámci konceptu MojeOdměny k balíčku MůjÚčet
Klient má nárok vždy na jeden z uvedených Programů poskytovaných v rámci konceptu MojeOdměny k balíčku MůjÚčet. Má-li klient vedeno více balíčků
MůjÚčet, je daný Program poskytnut pouze na nejstarší vedený balíček MůjÚčet klienta.
Bonusy poskytované v rámci těchto dalších Programů nelze sčítat s bonusy dle bodu 1. MůjÚčet.

1.1.1. PROFI PROGRAM

1) Bonus v rámci Profi programu může být poskytnut pouze klientovi s balíčkem MůjÚčet, který:
• má jako FOP/PO zřízen a veden alespoň jeden balíček ze skupiny balíčků Profi účet, Komplet, Běžný účet pro církevní organizace, Efekt,
Efekt Start, Komfort, Excelent, Optimum Medicum, Optimum pro pojišťovací poradce, Komplet 100, Komplet 200, Komplet 500, Komplet
800, Komplet 1000
nebo
• je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu v právnické osobě, která má zřízen a veden alespoň jeden balíček ze skupiny
balíčků Profi účet, Komplet, Běžný účet pro církevní organizace, Efekt, Efekt Start, Komfort, Excelent, Optimum Medicum, Optimum pro
pojišťovací poradce, Komplet 100, Komplet 200, Komplet 500, Komplet 800, Komplet 1000
2) Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím
měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet .
3) PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PROFI PROGRAMU:
• připsání jedné došlé platby na účet měsíčně a/nebo
• dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 250 000,Kč (nebo ekvivalent v CM) a/nebo
• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 2 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM)
a/nebo
• existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřené s KB a/nebo se společností MPSS.
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4) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PROFI PROGRAMU
• po dobu prvních 12 měsíců vedení účtu a dále při splnění jedné podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc
vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet

1.1.2. PROGRAM SENIOR
1) Bonus v rámci Programu Senior může být poskytnut pouze klientovi s balíčkem MůjÚčet, který dosáhnul 60 let věku
2) Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím
měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet
3) PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PROGRAMU SENIOR:
• připsání jedné došlé platby na účet měsíčně a/nebo
• dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 125 000,Kč (nebo ekvivalent v CM)
• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 1 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM)
• a/nebo- existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřené s KB a/nebo se společností MPSS.
4) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PROGRAMU SENIOR
• při splnění 1 podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 25 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet
• při splnění 2 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet
• při splnění 3 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 75 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet
• při splnění 4 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet

1.1.3. PROGRAM KB RODINA 1)
1) Bonus v rámci Programu KB Rodina může být poskytnut pouze klientům, kteří jsou oba majitelé balíčku MůjÚčet.
2) Splnění podmínky se posuzuje za obě osoby dohromady.
3) Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím
měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet.
4) Do Programu KB Rodina lze zapojit pouze dva účty typu MůjÚčet.

5) PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PROGRAMU KB RODINA:
• připsání jedné došlé platby na účet měsíčně a/nebo
• dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 250 000,Kč (nebo ekvivalent v CM) a/nebo
• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 2 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM)
a/nebo
• existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřené s KB a/nebo se společností MPSS

6) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PROGRAMU KB RODINA
• při splnění 1 podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 25 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet oběma klientům
• při splnění 2 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet oběma klientům
• při splnění 3 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 75 % z ceny měsíčního poplatku za vedení
balíčku MůjÚčet oběma klientům
• při splnění 4 podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet oběma klientům
1)

Podmínky i výše bonusu se vztahují i na již nenabízený PROGRAM RODINA

Příklad:
Manžel si nechává zasílat svou výplatu na MůjÚčet a zároveň s manželkou čerpají hypoteční úvěr. Společně tak plní 2 podmínky a každému z klientů bude
poskytnut bonus ve výši 50% z ceny měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet.
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2. G2.2 (26 - 30 let)

1) PODMÍNKY POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY
• připsání jedné došlé platby na účet měsíčně a/nebo
• dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 125 000,Kč (nebo ekvivalent v CM) a/nebo
• pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 1 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM)
a/nebo
• existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřené s KB a/nebo se společností MPSS.
Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u konta G2.2 v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím měsíci po převodu/zřízení
konta G2.2.

2) VÝŠE BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY
• při splnění 1 podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 50% z ceny měsíčního poplatku za vedení
účtu
• při splnění 2 a více podmínek pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku
za vedení účtu

3. TOP nabídka

1) PODMÍNKY POSKYTNUTÍ BONUSU A VÝŠE BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY
• při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥
3 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
• při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥
8 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
2) Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku TOP nabídka v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím měsíci po převodu/zřízení balíčku TOP nabídka.

Poznámka:
Informace o dalších Programech ke konceptu MojeOdměny, případně o výši bonusů k těmto Programům, naleznete výše . Bonusy poskytované v rámci těchto
dalších Programů nelze sčítat s bonusy dle tohoto bodu 3. TOP nabídka.

4. KB MojePlány

1) Bonus v rámci pravidla KB MojePlány může být poskytnut pouze klientům, kteří mají uzavřenu KB MojePlány - rámcovou smlouvu.
2) V rámci pravidla KB MojePlány může klient získat bonus ve formě vrácení měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet a/nebo 1/12
skutečně zaplaceného ročního poplatku za Zlatou kartu dle platného Sazebníku KB pro tuto kartu v případě, že tyto produkty vlastní.
3) Splnění podmínek poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím
měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet.
4) Splnění podmínek 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 smouvy.
5) PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány:
• 1. podmínka - pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 2 500,- Kč (nebo
ekvivalent v CM)
• 2. podmínka - pravidelné měsíční úložky v rámci produktů společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB ≥ 5 000,- Kč (nebo
ekvivalent v CM)
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6) VÝŠE BONUSU V RÁMCI PRAVIDLA KB MojePlány:
• při splnění 1. podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku 		
za vedení balíčku MůjÚčet
• při splnění 2. podmínky pro poskytnutí bonusu v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku 		
za vedení balíčku MůjÚčet a zároveň 1/12 z ceny skutečně zaplaceného ročního poplatku za Zlatou kartu
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 - rámcovou smlouvu, dále si zřídil balíček MůjÚčet. Protože často cestuje do zahraničí, tak si k
němu dokoupil i Zlatou kartu, která mj. obsahuje komplexní cestovní pojištění. Měsíčně si pan Novák posílá 1 000,- Kč do KB PS a 1 700,- Kč do MPSS tak,
aby u obou produktů dosáhnul na maximální státní příspěvek. Celkem si tedy ukládá 2 700,- měsíčně a bude mu poskytnut bonus ve výši 100 % z ceny
měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet.
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