
KB Euro Ú čet ERASMUS 
 
Základní informace:  
 
Zřízení zdarma 
Vedení zdarma 
Zrušení zdarma 
Minimální zůstatek 20 CZK / 1 EUR 
Výpis (poštou měsíčně) zdarma 
Úročení běžného účtu 0,4 
 
 
Hotovostní transakce:  
 

Vklad na přepážce 9 CZK 

Výběr na přepážce zdarma na pokladnách poboček  

Na Příkopě, Staroměstské nám., Spálená, Malostranská 

Výběr z vlastního bankomatu 5 CZK 

Výběr z cizího bankomatu 35 CZK 

Výběr hotovosti z bankomatu  v zahraničí 1% min. 100 CZK 

 

 
 

Jednorázové p říkazy k úhrad ě 
 

Příkaz k úhradě v rámci banky                                              (přepážka)  20 CZK 
 v cizí měně mezi běžnými v cizí měně klientů KB 
 

Příkaz k úhradě v rámci banky                                              (internet)    zdarma 
 
Příkaz k úhradě do jiné banky 
z účtu v cizí měně na účet v Kč v rámci Komerční banky                                        (přepážka)      1 % 
nebo do jiné banky v tuzemsku                                                                               min. 50,- max. 500 CZK + 20 CZK 

 
Příkaz k úhradě do jiné banky                                               (internet)        1 % 
                                                                                              min. 50,- max. 500 CZK 
 
 
 
Příchozí platby  
 
Příchozí platby v rámci banky                                                5 CZK 

Příchozí platby z jiné banky                                                   5 CZK 

 

Pravidelné platby (trvalé příkazy / SIPO / inkaso) 

Zřízení pravidelné platby  u cizoměnového účtu se nezřizuje 

Změna pravidelné platby  u cizoměnového účtu se nezřizuje 

Zrušení pravidelné platby  u cizoměnového účtu se nezřizuje 

 

 

 



 

 

Zahrani ční platební styk  

 

transakce Popis transakce přepážka internet 

Zahraniční 
platební styk 

odchozí 

KB EuroPlatba (platba v EUR, objem platby do 
50 000,- € včetně, platba v rámci zemí EHP 
neurgentní, s poplatkem SHA - rozdělení 
poplatku mezi odesilatele a příjemce, obsahující 
mezinárodní formát čísla účtu IBAN a BIC - 
swiftový kód banky příjemce) 

   195 CZK  

+ 300 CZK 

195 CZK 
 
 

Zahraniční 
platební styk 

odchozí 

úhrada do země, která nepatří do EU a  v jiné 
měně než v eur  
poplatek pro krytí veškerých nákladů na 
realizaci úhrady příjemcem (platba „BEN") 
poplatek pro krytí veškerých nákladů na 
realizaci úhrady klientem (platba „OUR") 

0,9% min. 250 CZK 

     max. 1500,-  

+ 300 CZK 

 

+800 CZK+ 300 CZK 

0,9% min. 250 CZK 

      max. 1 500,-  

 

 

      + 800 CZK 

Zahraniční 
platební 
styk 

 příchozí 
 

KB EuroPlatba (platba v EUR, objem platby do 
 50 000,- € včetně, platba v rámci zemí EHP, s 
poplatkem SHA - rozdělení poplatku mezi 
odesilatele a příjemce, obsahující mezinárodní 
formát čísla účtu IBAN a BIC - swiftový kód 
banky příjemce, 
bez nároku na zvláštní instrukce pro zpracování, 
příkaz nesmí být označen jako urgentní) 

145 CZK  

Zahraniční 
platební 
styk 

 příchozí 

standardní úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí 
měně a úhrada z tuzemska v cizí měně 
připisovaná na účet klienta KB: 
úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada 
z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet 
klienta KB-výlohy "OUR" 

0,9% min. 225 CZK 
 max. 1095,- 

 
 

zdarma 
 

 

Povolení 

kontokorentu 

U cizoměnového účtu není možné 

nastavit 

  

 

 

V současné době nelze k devizovému účtu v důsledku technických překážek zřídit 

Internetové bankovnictví. Pokud tedy student má zájem o tuto službu,  musí mít uzavřen 

korunový účet v tomto případě G2 , ke kterému následně lze napojit i obsluhu devizového 

účtu prostřednictvím internetu. 

 

 

 

Služby k účtu volitelné: 
  
Studentský účet G2                                               Mobilní banka + transakce, 
Telefonní bankovnictví                                           výběry z bankomatů KB zdarma 
Expresní linka, Expresní linka Plus 
elektronická, embosovaná a virutální platbní karta 
 

 



 

KB G2     ( studentský účet ) 
 

                                                                                                           
balí ček STANDARD (zdarma)  
 

- běžný účet 

- mezinárodní platební karta MasterCard Maestro  

- finanční odměny pro aktivní uživatele konta 

- Expresní linka, telefonní bankovnictví 

- Mobilní banka, obsluha účtu přes mobilní telefon 

- zasílání e-mailů o zůstatcích na účtu 

   
 
Balí ček NADSTANDARD (20,-CZK/m ěsí čně)  
 

- běžný účet 

- prestižní mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard 

- mezinárodní platební karta MasterCard Maestro 

- finanční odměny pro aktivní uživatele konta 

- MojeBanka, internetové bankovnictví 

- Expresní linka, telefonní bankovnictví  

- Mobilní banka, obsluha účtu přes mobilní telefon 

- zasílání e-mailů o zůstatcích na účtu 

- možnost platby kartou přes internet 

- speciální bonus 200,- CZK po předložení ISIC card ( pouze při otevření nového účtu ) 

- MojeKarta – možnost vlastního obrázku či fotografie na platební kartě 

 
 
 


