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KOMERČNÍ BANKA DÁLE ROZŠIŘUJE NABÍDKU
MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ PRO PODNIKATELE
A FIRMY
-

KB nově připravila řešení pro mobilní telefony a tablety s operačním
systémem Android;

-

Aplikace umožňuje například víceúrovňové schvalování plateb nebo
správu účtů více společností;

-

Mobilní banka Business patří mezi nejzásadnější bankovní inovace roku
2015.

Komerční banka pokračuje v rozšiřování aplikace mobilního bankovnictví nové
generace – Mobilní banka Business. Po verzi určené pro telefony a tablety se
systémem iOS představené v prosinci 2015, přichází nově verze pro uživatele
přístrojů využívající systém Android.
„Překvapil nás mimořádný zájem našich firemních klientů o inovativní bankovní
aplikaci pro mobilní telefony Apple, kterou jsme představili na konci roku 2015.
Funkcionalitou, přehledností a uživatelskou přívětivostí přetvořila Mobilní Banka
Business v obsluze financí běžný smartphone na plnohodnotnou alternativu
počítače, což oceňuje již téměř 1300 firem. Po přizpůsobení aplikace pro operační
systém Android očekáváme další výrazný nárůst zájmu ze strany našich klientů,“
uvedl Mojmír Prokop, manažer Distribučních kanálů a Customer Intelligence v KB.
Kromě standardních funkcí – okamžitého přehledu o zůstatcích, zadávání a
odesílání plateb v Kč včetně možnosti načtení platby přes QR kód, náhledů na
všechny typy účtů (běžné, spořicí, termínované, úvěrové), historie všech účtů a
v neposlední řadě kompletní správy šablon platebních příkazů – přináší tato novinka
další praktické možnosti využití. Příkladem může již uvedená víceúrovňová
autorizace všech plateb předpřipravených z internetového bankovnictví MojeBanka,
MojeBanka Business, Profibanka a Přímý kanál (platby, dávky, platby
s individuálním FX kurzem), kompletní přehled účtů více subjektů (společností),
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automatické zobrazování notifikací přímo v mobilním telefonu nebo tabletu o
připravených platbách k autorizaci a mnohé další.
Samozřejmostí je sdílení informací s internetovým bankovnictvím a velmi
jednoduché, srozumitelné a intuitivní ovládání. Novou aplikaci Komerční banky –
Mobilní banka Business - lze snadno stáhnout v české i anglické verzi na Google
Play (Android) a App Store (iOS). V průběhu roku 2016 se dále služba rozšíří i na
přístroje s operačním systémem Windows Mobile 10 a Windows 10.
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 je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. září 2015 měla KB 42 990 akcionářů, z toho 37 799 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 8 416 zaměstnanců skupiny Komerční
banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 766
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bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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