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INTERNET EXPLORER 

 

0. nejprve otevřete Možnosti internetu 

a) Windows 10 

i) klikněte na ikonu lupy 

ii) zadejte text Možnosti internetu 

iii) klikněte na vyhledané Možnosti internetu 

b) internetový prohlížeč Internet Explorer 

i) klikněte na ikonu ozubeného kolečka 

ii) vyberte položku Možnosti internetu 
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1. klikněte na záložku Osobní údaje 

2. klikněte na tl. Weby 

3. do pole Adresa webu zadejte: 

a) mojebanka.cz 

b) login.kb.cz 

c) mujprofil.kb.cz 

4. po každém webu potvrďte tl. Povolit (web se přesune do seznamu spravovaných webů)  

5. potvrďte OK 
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1. stále v menu Možnosti internetu klikněte na záložku Zabezpečení 

2. označte Důvěryhodné weby (servery) 

3. klikněte na tlačítko Weby 

4. do pole pro přidání webu postupně zadejte (po zadání každého webu stiskněte tlačítko Přidat): 

a) https://*.login.kb.cz 

b) https://*.mojebanka.cz 

c) https://*.mujprofil.kb.cz  

5. po úspěšném vložení všech 3 webů uzavřete nastavení tlačítkem Zavřít 

6. celé možnosti internetu uzavřete tlačítkem OK 

 

7. restartujte (uzavřete a znovu spusťte) internetový prohlížeč a ověřte funkčnost 
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GOOGLE CHROME 

 

1. na přihlašovací stránce klikněte na ikonu nakousnutého koláčku s červeným křížkem na pravé straně 

adresního řádku prohlížeče 

2. klikněte na tl. Spravovat 

3. odoznačte (nesmí být zatrženo) zatržítko Blokovat soubory cookie třetích stran 

a) uzavřete všechna okna prohlížeče 

b) ověřte funkčnost 

Další kroky není třeba provádět. Přesto pokud byste z nějakého důvodu chtěli některá tzv. cookie 

blokovat, můžete nastavit pouze výjimky pro stránky Komerční banky 

4. klikněte na tl. Přidat 

5. postupně zadejte stránky ve tvaru: 

a) [*.]mojebanka.cz 

b) [*.]login.kb.cz 

c) [*.]mujprofil.kb.cz 

6. po vyplnění každé adresy stiskněte tl. Přidat  

7. takto bude vypadat finální seznam 
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FIREFOX 

 

 

1. V pravém horním rohu zvolte Otevře nabídku a klikněte na Možnosti. 

2. Otevřete Soukomí a zabezpečení. 

3. V menu Cookies třetích stran nastavte podle doporučení na Cookies sledovacích prvků. 

4. V menu Cookies a data stránek nastavte Ukládat všechny cookies a data stránek. 

 

Další kroky není třeba provádět. Přesto pokud byste z nějakého důvodu chtěli některá tzv. cookie blokovat, 

můžete nastavit pouze výjimky pro stránky Komerční banky 
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EDGE 

 

1. na přihlašovací stránce klikněte na ikonu nastavení na pravé straně adresního řádku prohlížeče 

2. klikněte na Nastavení 

3. odlistujte na konec menu a zvolte Zobrazit upřesňující nastavení 

4. odlistujte na menu Soubory cookie a zvolte Neblokovat soubory cookie. Nastavení ukončete kliknutím 

na ikonu nastavení na pravé straně adresního řádku prohlížeče, viz bod 1. 

 

 


