2. února 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
NOVÁ KARTA BUSINESS WORLD VRÁTÍ Z KAŽDÉ
PLATBY 1 % NA PODNIKATELSKÝ ÚČET
V Praze, 2. února 2015 – Komerční banka jako první v České republice přichází
s novinkou pro podnikatele – kreditní kartou, díky níž lze získat zajímavé úspory.
Z každé platby Kartou Business World, vyvinutou ve spolupráci se společností
MasterCard, připíše Komerční banka klientovi odměnu ve výši 1 %. Noví držitelé karty
mohou navíc až do konce května soutěžit o Peugeot 308 SW a další hodnotné ceny.
„Nová výhoda pro naše firemní zákazníky může znamenat znatelnou úsporu nákladů.
Podnikatelé či firmy mohou ze svých nákupů ušetřit jednotky až desítky tisíc korun. Nemusí
přitom dělat nic víc, než jen využít k platbě naší novou kreditní Kartu Business World,“
uvádí Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci KB.
V nabídce kreditních karet pro firmy a podnikatele je taková výhoda na českém trhu zcela
unikátní. Karta Business World zároveň nabízí levnou formu financování, pokud je rozumně
používána v rámci bezúročného období, které činí až 45 dní. Karta je pro všechny aktivní
klienty vydávána zdarma a v případě, že jejich měsíční transakce provedené kartou
dosáhnou 5 000 Kč, za kartu nic neplatí.
Díky nedávno zavedeným startovacím úvěrovým limitům ve výši 30 000 Kč novou kartu
mohou získat téměř všichni podnikatelé, včetně těch začínajících, a to pouze na základě
ověření v registrech a bez nutnosti dokládání finančních výkazů.
„Jsme nadšení, že Komerční banka spouští první kartu MasterCard® World Business v
České republice. Je to produkt, který přináší hmatatelnou výhodu malým a středním
podnikatelům v jejich každodenním životě. Odměny za platbu kartou jsou poměrně časté
na kreditních kartách pro běžné spotřebitele a Komerční banka je nyní přináší i na business
kartách. Nepochybujeme o tom, že tento nový produkt u nás bude úspěšný stejně jako v
jiných zemích, kde byl již spuštěn,“ dodává Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard
Česká republika.
Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k tomu
dodává: „Líbí se mi na tom to, že malá firma nezískává žádnou virtuální slevu nebo výhodu,
o kterou třeba ani nestojí. Co je doma, to se počítá a peníz na účtu je pro každého
dostatečně srozumitelný.“
„Výhoda vracení 1 % z platby u obchodníků je garantována do konce roku 2015. Její
prodloužení bude záviset mimo jiné na rozhodnutí Evropského parlamentu o regulaci
mezibankovních poplatků na podnikatelských kartách,“ doplňuje Patrice Begue.
Detailní parametry a výhody karty Business World lze nalézt na internetových stránkách
Komerční banky.
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Pro nové držitele kreditní karty Business World připravila Komerční banka soutěž o
hodnotné ceny. Hlavní cenou v této soutěži je automobil Peugeot 308 SW.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. září 2014 měla KB 43 244 akcionářů, z toho 38 222 fyzických osob z České republiky. Komerční banka udržuje
solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění požadavků
regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.
Celkem 8 618 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 715
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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