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Představení KB

Komerční banka je jednou ze tří hlavních bank na českém trhu, nabízející širokou 
škálu bankovních produktů a služeb.  

KB na vysoké úrovni zajišťuje komplexní poradenství a financování projektů
podporovaných ze Strukturálních fondů EU.

V srpnu 2006 uvedla KB jako jediná banka v ČR unikátní produkt, kterým je 
kombinovaná platební a univerzitní identifikační karta – UNIkarta.

Od spuštění projektu identifikačních karet na VUT v Brně se počet univerzit, které mají
zájem o vydávání těchto karet pro jejich studenty, neustále rozrůstá.

Technologická platforma kombinované univerzitní karty nabízí využití nejen na 
univerzitách, ale i v běžném životě.

Jednou z možností dalšího využití kombinované karty KB je spojení s funkčností
dopravní aplikace ⇒ rozšíření možností využití karty pro její držitele.

Jaké máme zkušenosti a co nabízíme
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Univerzitní identifikační karta
pro vizuální identifikaci držitele – fotografie 
držitele na kartě

Platební karta Maestro 
s návazností na studentský balíček G2
nebo jiný účet KB

Bezkontaktní čip MIFARE
pro využití vysokou školou či třetími      
stranami, kapacita čipu 4 kByte

Karta ISIC
mezinárodně uznávaný průkaz studenta

JEDNÁ SE O KARTU:
UNIVERZITNÍ
UNIVERZÁLNÍ
UNIKÁTNÍ

= UNIKARTA KB

Současná kombinovaná karta pro využití na univerzitách 
obsahuje:

Co je kombinovaná ID karta
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Multifunkční co-brandovaná městská karta: 

Co-brandovaná městská karta

Prostor pro umístění
loga dopravce
znaku municipality
jiného znaku partnera

Městská / dopravní karta
Dopravní aplikace
Parkování, rezervace vstupenek
Docházkový a stravovací systém
Vizuální identifikace držitele – fotografie 
držitele na kartě
Technologie bezkontaktního čipu MIFARE

Elektronická peněženka
Nákup jednotlivých jízdenek 
Drobné platby v obchodech
Technologie bezkontaktního čipu MIFARE

Platební karta MasterCard
Mezinárodní platební karta
Návaznost na běžný účet v KB
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Nabídka komplexního řešení

Spojení dopravní aplikace a kombinované karty KB

Zajištění výroby čipových karet pro dopravce nebo municipalitu

Celou kapacitu bezkontaktního čipu MIFARE plně k dispozici
Využití např. pro elektronickou peněženku nebo dopravní předplatný kupon

Karta se v případě zájmu držitele stane také platební kartou KB
Napojení karty na jakýkoliv běžný účet z nabídky KB, aktivace zdarma

Možnost nalezení atraktivního designu, akceptovatelného všemi stranami, nebo 
využití stávajícího vzhledu městské/dopravní karty

Nadstandardní bankovní výhody pro držitele karty

Možnost komplexního poradenství a financování projektu podporovaného ze 
Strukturálních fondů EU

Nabízíme komplexní řešení:

I. Multifunkční dopravní kartu



6Multifunkční co-brandovaná městská karta pro dopravce nebo municipality

II. Dobíjení dopravních karet

Řešení pro akceptaci platebních karet 
pro dobíjení elektronické peněženky a 
předplatného kuponu

Akceptace běžných platebních karet 
VISA a MasterCard
Vysoká ochrana proti zneužití – nutnost 
zadání PIN
Jednoduchá a rychlá obsluha šetřící
čas držitelům dopravních/městských 
karet
25 samoobslužných terminálů již
úspěšně fungujících v Plzni

Nabídka komplexního řešení
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Univerzální multifunkční karta (držitel nemusí mít více karet)
Městská/dopravní karta, platební karta, mezinárodní studentský průkaz

Zdarma aktivace platební funkce karty a její napojení na běžný účet u KB
Jakýkoliv balíček dle potřeb a možností držitele karty

Bonus za aktivaci platební funkce
např. ve formě dobití elektronické peněženky nebo předplatného kuponu

Nadstandardní bankovní výhody spojené s kartou
vyšší počet bezplatných výběrů z bankomatu, atd.

Vyšší úroveň bezpečnosti díky fotografii na kartě

Pro studenty proplacení licence ISIC při aktivaci karty

Výhody pro držitele karty

Výhody pro držitele karty
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KB může zajistit celý proces výroby a dodání karet dopravci/městu
KB bude vyrábět karty na základě dat zaslaných dopravcem/městem

Významná úspora nákladů na výrobu karet
dle rozsahu spolupráce se může KB podílet na nákladech výroby karet

Městská/dopravní karta jako mezinárodní platební karta

Celá kapacita 4 kByte bezkontaktního čipu MIFARE plně k dispozici
do využití kapacity bezkontaktního čipu KB nezasahuje

Benefity pro dopravce/municipalitu při aktivaci karty držitelem

Partnerství s Komerční bankou
Projekt podpořen silnou a důvěryhodnou bankou
Komplexní poradenství a financování projektů podporovaných ze SF EU
Možnost další formy spolupráce jako např. akce v regionu pro držitele karet, 
podpora města a jeho aktivit, nadační aktivity, atd.
Inovativní technologie – dvou-čipová smart karta s fotografií

Výhody pro dopravce / město

Výhody pro dopravce / municipalitu



JJ Mois Année

Rozšířená nabídka KB                     

pro municipality a dopravce 

Jiří Valeš, vedoucí segmentového řízení pro podniky a municipality
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Regionální Operační Programy (samospráva, zřízené a založené organizace)

Udržitelné formy veřejné dopravy (cca 25mld Kč mimo Prahy)

• projekty zavádění systémů integrované dopravy
(zejm. studie, analýzy)

• projekty zaměřené na infrastrukturu veřejné dopravy
(zastávky veřejné dopravy, terminály integrované veřejné dopravy)

Integrované plány rozvoje měst (města nad 50 000 ob.)

Národní program výzkumu: "Bezpečná a ekonomická doprava"
• očekávané vyhlášení v květnu nebo červnu 2008

• v roce 2007 schváleny projekty v celkové výši 49 mil. Kč (podpora 100%)

• určeno pro soukromý sektor, vědu a výzkum

Dotační příležitosti v oblasti rozvoje městské dopravy

Speciální nabídka KB: vyhodnocení a realizace úvěru v opatřeních 
„urbánní dimenze“ (projekty realizované pod IPRM) bez poplatku*

* pro úvěry nad 5 mio Kč
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KB EU Point - komplexní pokrytí projektového cyklu

dotační průzkum - vyhledání dotačního titulu zdarma

zajištění asistenční pomoci

(1.) příprava projektu, (2.) žádost o dotaci, (3.) udržením dotace

financování projektu

Zajistíme podporu regionálních EU specialistů a know-how analytického týmu na 
centrále KB

Nabídneme výběr renomovaných poradenských firem dle potřeb klienta

Zprostředkujeme spolupráci s vedoucími systémovými integrátory a dodavateli 
komplexních dopravních systémů
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Financování podle potřeb klienta
KB Leasing: operativní, finanční leasing a splátkový prodej

• Přizpůsobení splátkového kalendáře
• Daňově uznatelné splátky a uznatelný náklad projektu financovaného z EU

Bankovní záruky
• Úhrady mýtného systémem post-paid
• Další typy záruk dle potřeby klienta

Rozšířená nabídka pro dopravce

Nabídka pro dopravce

Efektivní platební systém
SEPA EuroPlatba

• Bezhotovostní platby v EUR kdekoliv v Eurozóně

Diners Club Corporate Card
• Zahraniční cesty bez starostí
• Nadstandardní nabídka pojištění a doplňkové služby

Specializovaný platební prostředek na úhradu mýtného
• Diners Club Road Account – bezúročný úvěr v trvání až 48 dní, jedna karta pro všechna 

vozidla společnosti, snadný přehled o nákladech za mýtné
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MONIKA TRUCHLIKOVÁ
vedoucí Marketingu 

pro retailové bankovnictví KB

Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1
tel: +420 222 432 780
fax: +420 224 243 083

e-mail: monika_truchlikova@kb.cz

Děkujeme za pozornost!

JIŘÍ VALEŠ
vedoucí segmentového řízení

pro podniky a municipality

Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1
tel: +420 222 432 751
fax: +420 224 243 019
e-mail: jiri_vales@kb.cz


