TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 27. května 2015

KOMERČNÍ BANKA MÁ JEDNOSTRÁNKOVÉ
SAZEBNÍKY PRO OBČANY A PODNIKATELE
-

Komerční banka představila nové sazebníky základních služeb ve formátu A4,

-

Jednostránkové přehledné souhrny cen základních produktů a služeb jsou
určeny pro občany a rovněž pro podnikatele a malé firmy,

-

Nové základní sazebníky jsou klientům k dispozici na webových stránkách
Komerční banky.

Souhrn nejvyužívanějších služeb Komerční banky včetně informace, zda jsou zdarma či
zpoplatněny, nyní klienti zjistí z nových jednostránkových sazebníků. Klienti z řad občanů,
ale také podnikatelů a malých firem, nyní jednoduchou a přehlednou formou zjistí, jaká je
poplatková politika KB v případě běžných účtů, platebních karet, bezhotovostních plateb
nebo SEPA plateb. Nové základní sazebníky jsou klientům k dispozici na webových
stránkách Komerční banky www.kb.cz.
„Naším záměrem bylo připravit pro klienty jednoduchou a maximálně přehlednou informaci
o poplatkové politice Komerční banky v případě nejčastěji využívaných služeb, a to jak
v případě občanů, tak i podnikatelů a malých firem. Dva nové sazebníky ve formátu A4
doplňují hlavní sazebníky, které obsahují kompletní přehled širokého spektra nabízených
produktů a služeb KB. Chceme být otevřenou a srozumitelnou bankou,“ uvedl Mojmír
Prokop, manažer Distribučních kanálů a Customer Intelligence.
Komerční banka již v lednu letošního roku přistoupila k výrazné obměně svých sazebníků,
v rámci které mimo jiné zrušila sedm poplatků. Byl to například poplatek za konverzi měn při
výběru či vkladu cizí měny na korunový účet. Znamená to, že při cestách do zahraničí si lze
pohodlně a zdarma vybrat například eura z korunového účtu.
Pavel Zúbek
Komunikace KB
mob.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz
Michal Teubner
Komunikace KB
mob.: +420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městských soudem v Praze, oddíl b, vložka 1360

1/2

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 27. května 2015

KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. březnu 2015 měla KB 42 461 akcionářů, z toho 37 322 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 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 759
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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