TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 19. srpna 2015

TRANSAKCE PLATEBNÍMI KARTAMI KB
STOUPLY V PRVNÍM POLOLETÍ O 7 % NA NOVÝ
REKORD 90 MILIARD KČ
-

O 7 % stoupl v prvním pololetí 2015 meziročně objem transakcí realizovaných
kartami Komerční banky

-

Celkový objem výběrů z bankomatů a plateb u obchodníků dosáhl za prvních
šest měsíců rekordních 90 miliard Kč

-

Průměrný výběr z bankomatu u držitele karty Komerční banky meziročně
vzrostl na 4 570 Kč

-

Naopak dále klesají průměrné platby u obchodníků, a to na aktuálních 806 Kč

Komerční banka zaznamenala v letošním prvním pololetí dynamický nárůst transakcí
realizovaných kartami Komerční banky. Meziročně došlo k nárůstu o 7 % na rekordních
90 miliard Kč. Největší část, více než 57 miliard Kč, připadla na výběry z bankomatů. Patrné
je i další rozevírání nůžek mezi průměrným výběrem z bankomatu a průměrnou platbou u
obchodníka. Zatímco v prvním případě došlo k meziročnímu nárůstu o 2 % na 4 570 Kč, ve
druhém to byl pokles o devět procent na 806 Kč. Naopak co do počtu transakcí
realizovaných kartami Komerční banky v tuzemsku je patrné výrazné převýšení počtu
transakcí u obchodníků oproti výběrům z bankomatů (25,7 % na bankomatech, 71,6 % u
obchodníků a 2,7 % u internetových obchodníků).
„Za výrazným oživením transakcí realizovaných platebními kartami Komerční banky vidím
několik hlavních faktorů. Jednak jde o oživení celé české ekonomiky a růst spotřeby
obyvatel, ale také rozšiřování nových technologií, jako jsou například bezkontaktní platební
karty. V neposlední řadě hrají roli i nové typy kreditních karet, které z každé platby vracejí
na účet klienta určité procento, jako například u Karty Business World,“ uvedla Jana
Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby KB.
Zajímavý je i pohled na podíl zahraničních transakcí realizovaných kartami Komerční banky
během prvního pololetí. Například výběry z bankomatů mimo ČR dosáhly pouze 2 %
z celkového objemu transakcí, u obchodníků byla situace výrazně odlišná. V tomto případě
dosáhl podíl více než 11 %. Klienti Komerční banky dávají v zahraničí přednost přímým
platbám před výběrem hotovosti.
Komerční banka má aktuálně v oběhu 1,6 milionu platebních karet. Přitom podíl
bezkontaktních karet překročil v minulém měsíci poprvé hranici 50 %. Průměrně se
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v prvním pololetí z jedné karty vybralo 38 tisíc Kč, platby u obchodníků dosáhly objemu 19
tisíc Kč.
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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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