
Potřebujete si rychle převést peníze ze
spořicího účtu na běžný účet? Nebaví Vás
každý měsíc stále dokola vyplňovat příkaz
k úhradě faktury za mobil se stejnými údaji?
Připadá Vám zadávání zahraničních plateb
složité?

V Komerční bance děláme vše pro to, aby
byly platby jednoduché, rychlé a bezpečné.
Neustále pro Vás připravujeme zjednodušení,
vylepšení a zajímavé vychytávky, které Vám
ukážou, že v KB je možné provádět platby
i chytře.

Abychom Vám tyto rady mohli pravidelně
předávat, vytvořili jsme novou webovou
stránku, kde postupně najdete všechny
novinky, které Vám zpříjemní i takovou věc,
jakou je například placení složenek.

Všichni pořád něco platíme… 
S Komerční bankou můžete PLATIT CHYTŘE

Dne 1. 7. 2016 přestane KB přijímat od
neklientů šeky k inkasu v USD, tzn. že úhradu
šeků vystavených na USD bude možné

provést pouze na účet v KB. Přijímání
cestovních šeků v USD a šeků v ostatních
měnách zůstává beze změn.

Ke stejnému datu dojde i k úpravě minimálních
částek poplatků za vybrané šekové služby:

Změny v přijímání šeků v USD a úprava poplatků za šekové služby
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>> AKTUÁLNĚ

Chci platit chytře!

CestOvní šeky

Okamžité proplacení šeku Poplatek kb

na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 2 % min. 200 Kč
max. 5 000 Kč

v hotovosti v Kč 4 % min. 400 Kč
max. 10 000 Kč

v hotovosti v cizí měně 4 % min. 400 Kč
max. 10 000 Kč

na účet vedený u jiné banky – 4 % min. 400 Kč
proplacení v Kč max. 10 000 Kč

Proplacení hodnoty šeku po inkasu

na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 1 % min. 200 Kč
max. 5 000 Kč

v hotovosti v Kč / cizí měně 2 % min. 400 Kč
max. 10 000 Kč

na účet vedený u jiné banky – 2 % min. 400 Kč
proplacení v Kč max. 10 000 Kč

šeky vystavené k tíži účtu u jiné banky

Okamžité proplacení šeku Poplatek kb
na účet vedený u kb

šek vystavený na Kč na účet vedený u KB 2 % min. 200 Kč
max. 5 000 Kč

šek vystavený na cizí měnu 2 % min. 200 Kč
na účet v Kč / cizí měně vedený u KB max. 5 000 Kč

Proplacení hodnoty šeku po inkasu

na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 1 % min. 200 Kč
max. 5 000 Kč

v hotovosti v cizí měně (není povoleno 2 % min. 400 Kč
pro šeky vystavené na měnu USD) max. 10 000 Kč

v hotovosti v Kč (není povoleno pro šeky 2 % min. 400 Kč
vystavené na měnu USD) max. 10 000 Kč

na účet vedený u jiné banky – 2 % min. 400 Kč
proplacení v Kč (není povoleno pro šeky max. 10 000 Kč
vystavené na měnu USD)

https://www.kb.cz/cs/ucty-platby-a-karty/platby/platim-chytre/


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

Zakládali jste v MojiBance povolení inkasa,
aby si z Vašeho účtu v Komerční bance mohl
třeba operátor mobilních služeb strhávat
platby za měsíční paušál, provolané minuty
a za probrouzdaná data? Ve formuláři se
některým z vás zdálo pole „počet dní mezi
inkasy“ nesrozumitelné, a proto jsme se
rozhodli s tím něco udělat.

Nově se u povolení inkasa vyplňuje namísto
počtu dní mezi inkasy „frekvence“, obdobně
jako u trvalých příkazů. Většinou je využívána
frekvence měsíční, což znamená, že z účtu
v KB nebude odepsána částka inkasa do
stanoveného limitu jedné platby častěji než
jednou za měsíc. 

Nové frekvence v povolení inkasa

… může být napadena i Vaše e-mailová komunikace? 
Pozor na podvody!

>> víTe, že...

V poslední době bylo zaznamenáno několik
případů podvodných útoků, kdy byla klientům
napadena e-mailová komunikace s cílem
zcizit finanční prostředky. Útok je relativně
jednoduchý. Útočník monitoruje e-mailovou
komunikaci mezi klientem a protistranou. 
Ve chvíli, kdy si obě strany předávají fakturu
nebo platební instrukce, vstoupí útočník do
e-mailové komunikace a platební instrukce
nebo fakturu pozmění, aniž by si toho kdokoli

všiml. Finanční oddělení klienta pak obdrží
podvržené platební instrukce, dle kterých
platbu zpracuje, netušíc, že ji posílá někomu

jinému. Platba je odeslána, zpracována, 
pro klienta se vše v danou chvíli tváří být
v pořádku. Po určité době se však klientovi
ozve příjemce, že platbu neobdržel. Při
kontrole je zjištěno, že platební instrukce jsou
jiné, než které byly původně předány,
a platba tak byla odeslána podvodníkovi. 
Na co si dát pozor, je vystaveno na našich
stránkách https://www.kb.cz/bezpecnost/
aktualni-hrozby/.

… Egypt zavádí opatření proti daňovým únikům při dovozu?   
Egyptská celní správa od začátku roku nově
požaduje, aby doklady k proclení dováženého
zboží byly kupujícímu v Egyptě zasílány oficiálně
prostřednictvím bank. Dřívější praxí bylo, že
prodávající mohl faktury a další obchodní
doklady zasílat přímo kupujícímu. Celní správa

má tímto krokem zajištěno, že stát nebude
krácen na dani z důvodu případného
úmyslného snížení celní hodnoty dodávky. 
Při předkládání dokladů přes banku je navíc
zajištěno, že dokumentární transakce projde
v tuzemsku kontrolou dle platných opatření

proti praní špinavých peněz a financování
terorismu. K zajištění výše uvedených
požadavků nabízí Komerční banka klientům
službu dokumentárního inkasa, kdy
zprostředkuje dodání obchodních dokladů 
do Egypta cestou „banka-banka“.  

Mobilní banka pro telefony značky Apple
Pro správné fungování aplikace Mobilní banka
je potřeba mít ve svém mobilním telefonu
správnou verzi operačního systému (tzv. iOS).
Pro zařízení iPhone se jedná o iOS ve verzi 9.0 

a vyšší – tento systém mají k dispozici
zařízení iPhone 4S a vyšší, iPad od verze 2
(včetně mini) a iPod Touch 5. a 6. generace.

>> čASTÉ DOTAZY

https://www.kb.cz/bezpecnost/aktualni-hrozby/

