
Platby v českých korunách, které mají být
připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR
ještě v roce 2016, mohou klienti zadat on-line
prostřednictvím služeb přímého bankovnictví
KB nejpozději dne 29. prosince 2016 do
20:30 hodin (se splatností v tomto dni) 
jako standardní, nebo jako expresní platby
nejpozději 30. 12. 2016 do 14:00 hodin,
nebo na přepážce pobočky v rámci
standardní otevírací doby 29. 12. 2016. 
Platby v rámci KB je možné zadat ještě 

30. 12. 2016 (se splatností v tomto dni), 
on-line do 20:30 hodin a na přepážce
pobočky v rámci standardní otevírací doby. 
Detailnější informace o lhůtách předávání
příkazů prostřednictvím přímého bankovnictví
na konci roku 2016 naleznou klienti ve
vývěskách služeb přímého bankovnictví 
a na www.kb.cz.

Všechny pobočky Komerční banky budou
v sobotu 31. prosince 2016 uzavřeny, kromě

pobočky Praha Štěrboholy, která bude
otevřená mezi 10:00 a 13:00 hodinou,
a pobočky Brno – Kampus s otevírací dobou
od 10:00 do 12:00 hod. Tyto pobočky
nebudou poskytovat hotovostní služby.

Věříme, že služby, které Vám Komerční banka
poskytovala během celého roku, využijete
i v jeho závěru ke své maximální
spokojenosti. 

Kdy nejpozději zadat on-line platby v ČR v roce 2016?

Od této chvíle je možné do naší pobočky na
Slovensku platit stejně rychle jako do Komerční
banky v Čechách. Co to znamená? Že pokud
stihnete zadat platbu do času uvedeného
v tabulce, příjemce bude mít peníze na účtu
ještě tentýž den.

Není zde účtován žádný příplatek za rychlost, 
Vy jen zadáte platbu a pak už je na nás,
abychom ji zpracovali, co nejrychleji je to možné.
Když platbu nestihnete zadat do uvedeného
času, nevadí. Není potřeba přepisovat datum
splatnosti ani se o nic dalšího starat, platba

bude z Vašeho účtu odepsána v den zadání, jen
zkrátka dorazí na účet příjemce až druhý den.
V tabulce najdete informace, do kolika hodin,
v jakých měnách a přes jakou aplikaci je
potřeba platbu zadat, aby byla na účtu příjemce
ještě tentýž den.

Zrychlujeme platby do KBSK

Chcete si zvolit kombinaci skladby bankovek
při výběru z bankomatů KB? Od konce
listopadu 2016 už je to možné. Služba bude
postupně zavedena na drtivé většině
bankomatů do konce roku 2016. Zda je
bankomat touto možností vybaven, se dozvíte
na webových stránkách KB v sekci „Pobočky
a Bankomaty“. 

Volba skladby vybíraných bankovek 
z bankomatů KB je tu pro Vás

Obliba využívání bankomatů KB pro vklady
hotovosti stále stoupá, a proto jsme pro Vás
v roce 2016 navýšili jejich počet již na téměř
200 zařízení v rámci celé naší sítě. V roce
2017 chceme v rozšiřování počtu vkladových
bankomatů i nadále pokračovat.

Rozšiřování vkladových bankomatů 
v plném proudu
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>> AKTUÁLNĚ

MojeBanka, Papírový Připsání platby
Měna MojeBanka Business, MultiCash KB platební příkaz na účet banky 

Profibanka příjemce

CAD, DKK, GBP, 
HUF, CHF, NOK, 14:00 13:45 13:00

Platby z KB PLN, RUB, SEK D + 0
do KBSK 

CZK, EUR, USD,
SEPA platba

15:00 14:45 14:00

https://www.kb.cz/pobocky-bankomaty/cs/hledani.x?wt_mc=interni.header.pos


Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat infolinku KB +420 800 521 521 nebo mojebanka@kb.cz
či navštívit www.kb.cz. Vydává Komerční banka, a.s.
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>> CO JSME UDĚLALI...

Komerční banka je v oblasti Trade Finance
referenční bankou, což nám letos potvrdilo
i ocenění Best Trade Finance Bank v ČR, které
uděluje každý rok magazín Global Finance.
K získání této prestižní ceny přispělo i naše
moderní řešení pro elektronickou komunikaci
s klienty v oblasti Trade Finance – TF OnLine. 
V letošním roce jsme se rozhodli přiblížit
vzhled TFO MojíBance, abychom Vám

usnadnili přechod mezi aplikacemi. Zároveň
jsme rozšířili nápovědu tak, aby byla aplikace
intuitivnější. 

Letos v TFO nasadíme balík úprav obsahující
např. informaci o platnosti čipové karty
v záhlaví TFO spolu s odkazem na její
prodloužení nebo rollbox v žádostech s čísly
rámcových smluv.

... TF OnLine dostalo nový vzhled

Jelikož se snažíme stále zlepšovat a přinášet
něco nového, připravili jsme pro Vás, kteří
využíváte papírové platební příkazy, vyplnitelné
PDF formuláře, které si můžete vyplnit předem,
přímo ve svém počítači. Formulář si poté
můžete buď vytisknout, nebo poslat mailem
přímo svému bankovnímu poradci, který ho při

Vaší návštěvě vytiskne přímo na pobočce.
Předvyplněný formulář je také možné si uložit
pro pozdější použití, funguje to vlastně stejně
jako šablony ve službách přímého bankovnictví.
Interaktivní vyplnitelné PDF formuláře jsme
připravili pro:
Příkaz k úhradě

Hromadný příkaz k úhradě
Povolení inkasa
Povolení SIPO
Příkaz k SEPA platbě
Příkaz k SEPA platbě včetně doplňujících údajů
Příkaz k zahraniční platbě
Souhlas se SEPA inkasem

... vytvořili jsme nové interaktivní PDF formuláře

Víme, že pokud například zadáváte platbu
poprvé, není vždy jednoduché se ve všem
zorientovat. Abychom Vám to trochu usnadnili,
připravili jsme pro Vás návody, kde radíme, 

pro jakou platbu využít jaký formulář, co vyplnit
do kterého pole a v jakém maximálním rozsahu
– to vše na názorně vyplněném formuláři.
Prozatím máme pro Vás připravené tyto

návody, které najdete na webových 
stránkách KB:
Návod na vyplnění zahraniční platby
Návod na vyplnění SEPA platby

... připravili jsme návody pro vyplnění SEPA platby a zahraniční platby

… máme za sebou „SEPA END DATE“ v ČR?                           >> víTE, žE...

31. 10. 2016 – to je datum, které bylo
stanoveno jako nejzazší  termín pro plné
zavedení SEPA plateb v ČR. Od tohoto data
je potřeba zadávat SEPA platby (platby
v eurech v rámci SEPA prostoru) výhradně
způsobem, který je v souladu s nařízením 
EU č. 260/2012. 

Co konkrétně regulace vyžaduje? 
• banky (i mimo eurozónu), které přistoupily

k SEPA pravidlům, musí mezi sebou

komunikovat pouze ve formátu ISO 20022
(XML)

• klienti (kteří předávají SEPA platby
hromadně) musí bankám předávat
elektronické platební příkazy ve formátu
ISO 20022 (XML)

• klienti musí zadávat čísla účtů ve formátu
IBAN 

• klienti již nemusí uvádět swiftový kód BIC
(Business Identifier Code), banka si jej
sama odvodí

Pokud patříte mezi klienty, kteří předkládají
pouze papírové platební příkazy, i Vy musíte
uvádět číslo účtu příjemce výhradně ve
formátu IBAN. I pro Vás platí zjednodušení,
že od 31. 10. 2016 již nemusíte uvádět
BIC kód banky příjemce. 

Povinnými údaji na příkazu k SEPA platbě
jsou: IBAN plátce, IBAN příjemce, částka
v EUR, země příjemce a název příjemce.

Jak nově na SEPA urgenty?
Zadáváte SEPA platbu s rychlostí urgent
a potřebujete přenést dodatečné údaje o platbě
(např. E2E referenci, účel platby, identifikaci
plátce / původního plátce, identifikaci příjemce /
konečného příjemce), nebo Vám z nějakého
jiného důvodu záleží na tom, aby byla SEPA

platba připsána na účet příjemce ve formátu
XML (například je to požadavek Vašeho
zahraničního partnera)? Potom ji zadejte do
11:00 hodin, zaškrtněte políčko „Urgentní
platba“ a do pole Kategorie účelu platby, do
části Popis, vyplňte kódové slovo „SEPA“. 

Pokud nepotřebujete zadávat dodatečné údaje
a jediné, na čem Vám záleží, je poslat urgentně
SEPA platbu tak, aby měl příjemce prostředky
na účtu ještě dnes, stačí jen zaškrtnout políčko
„Urgentní platba“ a zadat platbu do 14:00
hodin.

>> ČASTÉ DOTAZY

tF online (tFo) je:
• aplikace poskytovaná firemním

klientům od roku 2009,
• kanál k zasílání žádostí o trade

Finance produkty (bankovní záruky,
dokumentární inkasa / akreditivy) 
a podnikatelské úvěry,

• bez poplatku

https://www.kb.cz/file/cs/produktove-listy/kb-prikaz-k-uhrade.pdf?20160905165013
https://www.kb.cz/file/cs/produktove-listy/kb-hromadny-prikaz-k-uhrade.pdf?20160905165013
https://www.kb.cz/file/cs/produktove-listy/kb-povoleni-inkasa.pdf?20160920174637
https://www.kb.cz/file/cs/produktove-listy/kb-povoleni-sipo.pdf?20161103144513
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-prikaz-k-sepa-platbe.pdf?20161011153715
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-prikaz-k-sepa-platbe-vcetne-doplnujicich-udaju.pdf?20161007082254
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-prikaz-k-zahranicni-platbe.pdf?20161011153715
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-souhlas-se-sepa-inkasem.pdf?20161027121956
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-navod-na-vyplneni-zahranicni-platby.pdf?20161011141807
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-navod-na-vyplneni-sepa-platby.pdf?20161007082254

