TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 25. červen 2015

ČEŠI V ZAHRANIČÍ STÁLE NEJČASTĚJI PLATÍ V
HOTOVOSTI
-

Téměř 75 % Čechů dává v zahraničí stále přednost platbě v hotovosti, u
věkové kategorie do 26 let je to dokonce 80 %;

-

Výběr hotovosti nejčastěji realizují u své mateřské banky;

-

Ve výběrech cizí měny dominuje euro.

Podle výsledků průzkumu, který pro Komerční banku zpracovala agentura IPSOS, je
nejčastějším způsobem plateb v zahraničí hotovost. Tuto formu upřednostňují tři čtvrtiny
dotázaných (73,8 %). Jen čtvrtina Čechů dává přednost platební kartě. Hotovost
upřednostňují zejména mladí lidé a lidé se základním vzděláním (80 %). Průzkumu se
zúčastnilo 1050 respondentů z celé České republiky.
„Průzkum naznačuje, že se v platbách v zahraničí vracíme v čase zpět. Hotovost je u
Čechů na dovolené oblíbenější než platební karty. Důvodem může být zrušení poplatků za
výběr cizí měny na přepážkách některých bank. Komerční banka k tomuto kroku přistoupila
již v minulém roce. Například výběr chorvatských kun u nás meziročně stoupl o 900 %,“
uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby KB
Místem, kde občané nejčastěji vybírají zahraniční hotovost, je přepážka vlastní banky.
Domovskou banku preferuje více než 62 % dotazovaných. Druhým nejčastějším způsobem
je výběr hotovosti v zahraničí z bankomatů (15,4 %). Následují pouliční směnárny (11,9 %)
a jen 2,6 % občanů vybírá zahraniční měnu na přepážce cizí banky. Ve výběrech dominuje
euro s podílem 62 %.
Vklady a výběry cizích měn u korunových účtů vedených v Komerční bance jsou bez
poplatku. Bezplatné vklady a výběry se týkají všech měn uvedených v kurzovním lístku
Komerční banky, tedy i oblíbené chorvatské kuny. Pokud si např. klient, který má
v Komerční bance vedený běžný korunový účet, vybere ze svého účtu potřebnou částku
v hotovosti v cizí měně, může po svém návratu domů ze zahraničí zbylé bankovky cizí
měny opět vložit na svůj účet v Komerční bance, a částka se mu připíše opět v korunách
bez účtování jakéhokoli poplatku.
Celkový objem valut, který se v loňském roce během „Poplatkových prázdnin“ v KB
zobchodoval, překročil 460 miliónů Kč, což znamená téměř trojnásobný nárůst ve srovnání
s rokem 2013!
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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

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

2/2

