PROGRAM PARTNEŘI

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
pro zaměstnance a management společnosti
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
MŮJÚČET PLUS
Vedení účtu ZDARMA po dobu 3 let. Standardní cena 39 Kč/měsíc. Roční úspora 468 Kč.
bez skrytých podmínek
poskytnutí debetní karty, internetové bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka
a telefonní bankovnictví
všechny výběry hotovosti z bankomatů KB v ceně
navíc 2 výběry hotovosti z cizích bankomatů v ČR a v Evropě zdarma
všechny příchozí a odchozí úhrady, tuzemské i SEPA, zadané přes internet nebo mobil
Vedení účtu MůjÚčet Plus na 3 roky ZDARMA rádi poskytneme i Vaší manželce či manželovi.

HYPOTEČNÍ A OSOBNÍ ÚVĚR
ZDARMA zpracování a vyhodnocení Vaší žádosti o hypoteční a/nebo osobní úvěr.
Standardní cena 2 900 Kč za hypotéku a 490 Kč za osobní úvěr.

MOJEPOJIŠTĚNÍ MAJETKU
30% SLEVA z pojistného na nové smlouvy. Pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti a úrazu.
Chraňte svůj domov bez rizika podpojištění:
Vaši nemovitost pojistíme bez omezení pojistnou částkou
pojistné plnění majetku vyplácíme v nových cenách
při škodě nad 20% hodnoty nemovitosti převezmeme splátku hypotéky až po dobu 1 roku
při totální škodě přispějeme 10 000 Kč měsíčně na náhradní ubytování až po dobu 1 roku
pojištění odpovědnosti kryje všechny členy domácnosti na území ČR i Evropy
úrazové pojištění zajistí Vás a Vaše blízké v případě trvalých následků, hospitalizace či smrti

MOUDRÉ STAVEBNÍ SPOŘENÍ OD MODRÉ PYRAMIDY
ZDARMA uzavření nové smlouvy do cílové částky 200 000 Kč. Úspora až 2 000 Kč.
Oblíbený nástroj bezpečného zhodnocení úspor s možností získat každoročně státní podporu.
Maximální výši státní podpory 2000 Kč ročně lze získat, pokud na Váš účet stavebního
spoření vložíte alespoň 20 000 Kč ročně, což odpovídá přibližně částce 1 700 Kč měsíčně.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám výše uvedené produkty sjednáme na kterékoliv
pobočce KB, nebo volejte na bezplatnou infolinku 800 521 521. Pokud jste již naším klientem,
obraťte se prosím na svého bankovního poradce. Pokud nejste naším klientem, pomůžeme
Vám jednoduše změnit Vaši banku. Podmínkou čerpání této zvýhodněné nabídky je vedení
Vašeho účtu MůjÚčet Plus v rámci Programu Partneři. Podrobnější informace naleznete na druhé
straně této nabídky.
Bližší informace o aktuálních cenách produktů a služeb KB najdete na www.sazebnik-kb.cz.

PLATNOST NABÍDKY: OD 01.11.2020 DO 31.10.2023
Verze 8.0, platnost od 07/2020
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MŮJÚČET PLUS obsahuje:
vedení účtu se zasíláním výpisu v elektronické formě s měsíční frekvencí
poskytnutí debetní karty se všemi výběry hotovosti z bankomatů KB a se dvěma výběry
hotovosti měsíčně zdarma z cizích bankomatů v ČR a v Evropě
internetové bankovnictví MojeBanka / internetové bankovnictví v mobilním zařízení
Mobilní banka / telefonní bankovnictví Expresní linka KB
všechny příchozí a odchozí úhrady, tuzemské i SEPA, zadané přes internet nebo mobil
zadávání trvalých příkazů přes internetové bankovnictví po celou dobu vedení účtu,
nebo povolení inkasa (včetně inkasa SIPO) a zřízení trvalých příkazů na pobočce do
3 měsíců od založení účtu
povolený debet

PŘEVOD ÚČTU Z JINÉ BANKY
Přejít do KB je úplně jednoduché. Všechny náležitosti, jako je převod trvalých příkazů k úhradě,
souhlasů s inkasem nebo inkaso SIPO, vyřídíme za Vás. Vše budete mít nastaveno jako dříve, se
vším Vám poradíme. A to vše ZDARMA.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
V Komerční bance Vám rádi nabídneme i další produkty:
kreditní kartu a další možnosti financování
spořicí a investiční produkty
životní pojištění
penzijní spoření
vedení účtů pro děti i studenty

HYPOTEČNÍ ÚVĚR A OSOBNÍ ÚVĚR
Vzorový příklad pro hypoteční úvěry
Výše úvěru 2 000 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 2,49 % p.a, fixace 5 let, RPSN
3,02 %, celková splatná částka 3 023 452,23 Kč. 1. splátka úroků 1 936,67 Kč, 2.-359. anuitní
splátka 7 907 Kč, 360. anuitní splátka 7 809,56 Kč. Jednorázové poplatky za: sjednání úvěru 0
Kč, ocenění nemovitosti 1 000 Kč, návrh na vklad do katastru 1 000 Kč, návrh na výmaz z
katastru 1 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, vedení účtu 0 Kč, el. výpisy 0 Kč,
rizikové životní pojištění 500 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání 1.1.2020 a termínu splácení
úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění - zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění
nemovitosti. Úroková sazba je závislá na individuálních parametrech úvěru. Konkrétní výši
úrokové sazby se dozvíte na pobočce KB.
Vzorový příklad pro osobní úvěry
Výše úvěru 160 000Kč, splatnost 8 let, pevná úroková sazba 5,90 % p.a, RPSN 6,06 %, celková
splatná částka 201 126,56 Kč. 1. splátka úroků 498,22 Kč, 2.-95. anuitní splátka 2 113,- Kč,
96. anuitní splátka 2 006,34 Kč. Jednorázový poplatek za sjednání úvěru 0 Kč. Měsíční poplatky
za: spravování úvěru 0 Kč, vedení účtu 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání
1.1.2020 a termínu splácení úvěru vždy k 20. dni v měsíci.
Podrobné informace o produktu MojePojištění majetku jsou k dispozici v pojistných podmínkách
na www.kb.cz v sekci Pojištění. Tato nabídka není závazným návrhem na uzavření smlouvy.

PROGRAM PARTNEŘI

POTVRZENÍ O PRACOVNÍM POMĚRU / VÝKONU ČINNOSTI / ČLENSTVÍ
Potvrzujeme, že pan / paní
bydliště (ulice, číslo, PSČ, obec)
datum narození (den / měsíc / rok)
je zaměstnancem / vykonává činnost
na základě manažerské smlouvy pro
/ vykonává činnost na základě
dohody o provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti pro / je
členem
obchodní jméno zaměstnavatele / název družstva, spolku či společenství vlastníků

sídlo zaměstnavatele / spolku /
bytového družstva / společenství
vlastníků
IČO
Dále potvrzujeme, že

uvedený zaměstnanec není ve zkušební době, nedal do dnešního dne výpověď pracovní smlouvy ani
mu nebyla výpověď dána ze strany zaměstnavatele a není u nás vedeno jednání o skončení pracovního
poměru.
uvedený zaměstnanec nedal do dnešního dne výpověď dohody ani mu nebyla dána výpověď z naší
strany a není u nás vedeno jednání o ukončení této dohody.
manažerská smlouva je platná a účinná a není vedeno jednání o jejím ukončení.
není vedeno jednání o ukončení členství uvedeného člena.

V
místo a datum vystavení

potvrzení vystavil – jméno a telefon

razítko a podpis zaměstnavatele

Toto potvrzení slouží pouze pro potřeby poskytnutí zvýhodněných bankovních podmínek u Komerční banky, a.s.,
a je platné nejdéle 3 měsíce od jeho vydání.

