TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 12. srpna 2015

K PŘIHLÁŠENÍ DO MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ
KOMERČNÍ BANKY STAČÍ OTISK PRSTU
Pouze otiskem prstu se nyní lze jednoduše a rychle přihlásit do aplikace Mobilní
banka od Komerční banky. Tato technologická novinka je zatím dostupná pro
telefonní přístroje společnosti Apple s operačním systémem iOS, a to konkrétně pro
modely iPhone 5S, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Pro autorizaci transakcí bude nutné
nadále zadávat heslo.
„Využití biometrických dat, jako je například otisk prstu, je přirozeným trendem, který bude
stále více ovlivňovat moderní bankovní služby. Komerční banka v tomto směru učinila první
krok. Přihlášení do Mobilní banky je nyní při zachování maximální míry zabezpečení
jednoduché a příjemné. Naši klienti ocení, že si nyní nemusí pamatovat přihlašovací údaje,“
uvedl Mojmír Prokop, manažer Distribučních kanálů a Customer Intelligence v KB.
Mobilní bankovnictví Komerční banky Mobilní banka je uživatelsky přívětivá a propracovaná
aplikace s mnoha funkcemi. Kromě odeslání platebního příkazu umožňuje například
sjednání žádosti o úvěr a vyřízení cestovního pojištění. Dále umí načítání a generování QR
kódů, poskytuje informace o kurzech měn, o podílových fondech a také najde v okolí
bankomaty a pobočky Komerční banky i místa, kde lze uplatnit slevy z programů
nabízených pro majitele Lady karty a A karty.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. červnu 2015 měla KB 42 834 akcionářů, z toho 37 666 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 8 422 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 762
bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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