TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 23. září 2015

KOMERČNÍ BANKA SE S NOVÝM BALÍČKEM
ERASMUS POSTARÁ O STUDENTY V
ZAHRANIČÍ
-

Balíček Erasmus připravila Komerční banka speciálně pro studenty studující
v zahraničí, je sestaven podle jejich potřeb a podnětů;

-

Balíček zahrnuje vše, co studenti na studiu v zahraničí potřebují, včetně
cestovního pojištění či SEPA plateb;

-

Vybrat si můžou z varianty Standard a Premium, navíc mohou získat i finanční
bonusy.

Komerční banka připravila pro mladé lidi balíček služeb, který řeší jejich finanční potřeby při
studiu v zahraničí v programu Erasmus. Balíčky Erasmus Standard a Erasmus Premium
zahrnují účet jak v eurech, tak v českých korunách, embosovanou platební kartu ke každému
účtu, měsíčně jeden výběr z bankomatu v zahraničí zdarma z korunového i eurového účtu,
cestovní pojištění zdarma až na 60 dní od vycestování, bezplatné SEPA platby (dle zvoleného
typu balíčku) a další služby.
„Chtěli jsme, aby se mladí Češi v zahraničí mohli plně věnovat studiu a studentskému životu a
nemuseli řešit výplatu stipendia, cestovní pojištění, platební karty nebo placení školného či
ubytování. Balíček Erasmus řeší nejběžnější potřeby studentů z hlediska zajištění financí mimo
svůj domov. Balíček jsme připravili na základě podnětů přímo od studentů,“ uvedl Radek Basár,
zástupce výkonného ředitele pro Marketing a komunikaci v KB.
Studenti navíc můžou získat od Komerční banky zajímavé finanční bonusy: 200 Kč za platný
ISIC průkaz a každý rok 333 Kč za aktivní využívání korunového účtu. V balíčku Erasmus
Premium je pro plnoleté připravena kreditní karta a pokud s ní klient zaplatí měsíčně alespoň
1 500 Kč, balíček Erasmus bude mít zcela zdarma. Samozřejmostí je internetové a mobilní
bankovnictví. Balíček Erasmus je možné získat na jakékoli pobočce Komerční banky.
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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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