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Vážená klientko, vážený kliente, 
 
 
děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o služby Komerční banky, a.s. Rádi bychom Vás informovali o změnách 
v Podmínkách přímého bankovnictví, které vstoupí v účinnost dne 2.12.2017.  
 
Vysvětlení změn:  
V souvislosti s nastávající účinností nového zákona o platebním styku umožní Komerční banka svým klientům pořizovat 
platební příkazy ze svého účtu v Komerční bance prostřednictvím webových portálů třetích stran, například 
prostřednictvím zabezpečených internetových obchodů. Pro pořizování plateb prostřednictvím třetích stran bude 
zaveden nový bezpečnostní Limit uživatele Služby iniciování platby, kterým bude provádění plateb prostřednictvím nové 
služby omezeno.  
Dále umožní třetím stranám získávat vybraná data o účtu včetně zůstatku.  
Obě nově zaváděné služby budou aktivní pouze za předpokladu, že si je klient v prostředí služeb přímého bankovnictví 
povolí. 
 
Informace o všech navrhovaných změnách jsou dále k dispozici na www.kb.cz a na pobočkách KB. 
 
V případě Vašich dotazů nebo potřeby dodatečných informací týkajících se připravovaných změn máte možnost navštívit 
internetové stránky KB nebo se obrátit na svého bankovního poradce či na Klientskou linku na čísle +420 955 551 552. 

 
 
 
 

 

Přehled navrhovaných změn v Podmínkách přímého bankovnictví účinných ode dne 2. 12. 2017 
 

 
Doplňuje se nový článek 5.27. 
Dle platných právních předpisů umožníme Uživateli kromě Zmocněné 
osoby nastavit si v rámci aktuálního rozsahu funkčností jednotlivých 
Služeb PB k Platebnímu Účtu přístup třetích stran, tj. poskytovatelů 
Služby iniciování platby, poskytovatelů Služby informování o účtu a 
vydavatelů karetních platebních prostředků pro účely potvrzení o zůstatku 
peněžních prostředků na Platebním Účtu. 
 

Doplňuje se nový článek 5.28. 
Platební příkazy, které nám budou předány poskytovatelem Služby 
iniciování platby, zpracujeme podle ujednání části D) Oznámení o 
provádění platebního styku, kde jsou upraveny platební služby 
poskytované prostřednictvím Služeb PB, včetně Limitu uživatele Služby 
iniciování platby. 
  

Nové znění článku 7.12. 
O existenci jakéhokoliv rizika zneužití Služby PB, včetně podezření na 
zneužití mobilního zařízení či jeho ztráty, jste povinen nás bez 
zbytečného odkladu informovat a požádat o zablokování přístupu ke 
Službě PB. Po tomto oznámení jsme oprávněni zablokovat přístup ke 
Službám PB nebo změnit či pozastavit poskytování Služeb PB. 
Zmocněná osoba je oprávněna požádat o zablokování pouze svého 
přístupu ke Službě PB. 
 

V článku 9.1. se doplňují nové pojmy „Limit uživatele Služby 
iniciování platby“, „Služba iniciování platby“, „Služba 

informování o platebním účtu“ a mění se definice pojmu 
„Limit uživatele MBA“.  
 

"Limit uživatele Služby iniciování platby“ je maximální denní výše 

Limitu Uživatele pro nakládání s prostředky prostřednictvím Služby 
iniciování platby. Tento limit může být maximálně ve výši Limitu Subjektu. 

 

„Služba iniciování platby“ je služba, kdy nám třetí strana 

oprávněná poskytovat takovou službu předá vaším jménem 
prostřednictvím internetu Příkaz k úhradě z Platebního Účtu přístupného 
prostřednictvím internetu. 

 

„Služba informování o platebním účtu“ je služba, kdy vám třetí strana 

oprávněná poskytovat takovou službu sdělí prostřednictvím internetu 
informace o Platebním Účtu přístupném prostřednictvím internetu. 

 

„Limit uživatele MBA“ je maximální denní výše limitu Uživatele pro 
nakládání s prostředky prostřednictvím služby Mobilní banka. Tento limit 
může být maximálně ve výši Limitu Subjektu. 

 
V článcích 10.2 a 10.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky 
účinné od 15.7.2017 jsou rušeny a nahrazovány 
Podmínkami novými, které nabývají účinnosti dne 
2.12.2017.

 

 
 
 
Pokud Vám byl přiznán status Klienta - mikropodnikatele podle článku 17.2 a násl. Všeobecných obchodních 
podmínek, pak jsou pro Vás určeny ještě níže uvedené informace: 
 

Poučení dle zákona o platebním styku: 
Navrhované změny budeme považovat za přijaté z Vaší strany v případě, že je písemně neodmítnete. Písemné 
odmítnutí můžete učinit nejpozději k 1.12.2017, kdy musí být doručeno Vašemu Obchodnímu místu. V takovém případě 
máte rovněž právo vypovědět smlouvu, které se Vámi odmítnutá změna týká, a to bezúplatně a s okamžitou účinností. 
Kvůli Vaší jednoznačné identifikaci je třeba, aby odmítnutí návrhu i případná výpověď byly podepsány před pracovníkem 
KB nebo opatřeny úředně ověřeným podpisem. Pokud návrh na změnu či doplnění písemně odmítnete a nevypovíte 

http://www.kb.cz/
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zároveň i příslušnou Smlouvu o poskytování přímého bankovnictví, platily by pro Vaše přímé bankovnictví jiné podmínky, 
než bude standardní pro celou banku. Tento stav nejsme z technických důvodů schopni zajistit, a nemohli bychom Vám 
proto poskytovat služby v souladu s Vaší původní smlouvou. Abychom tuto smlouvu neporušili, byli bychom v této situaci 
nuceni považovat tento dopis za výpověď Vaší Smlouvy o poskytování přímého bankovnictví s účinností dle 
Všeobecných obchodních podmínek. Pevně však věříme, že k tomu nedojde a Vy budete i nadále využívat naše služby 
ke své plné spokojenosti. 
 
 

S pozdravem 
 
Vaše Komerční banka 


