KB SPOŘICÍ KONTO BONUS
Myslíme i na ty z vás, kteří hledají výhodné spoření bez jakýchkoli omezení. Pro
vás máme spořicí korunový účet bez výpovědní lhůty. Získáte zajímavou úrokovou
sazbu a kdykoli máte své peníze k dispozici.
KB Spořicí konto Bonus je určeno:

• klientům s volnými peněžními prostředky od 5 000 Kč
• těm, kteří vyžadují vysoké zhodnocení svých prostředků a zároveň okamžitý přístup ke svým financím
• pro ty, kteří pro řízení svých financí využívají finanční plán a hledají vhodné nástroje pro vytváření finančních rezerv

Charakteristika KB Spořicího konta Bonus:

• KB Spořicí konto Bonus je korunovým spořicím účtem bez výpovědní lhůty
• peníze jsou úročeny dvousložkovou úrokovou sazbou složenou ze základní úrokové sazby a bonusové sazby
• základní úroková sazba je vyhlašována na základě změn na finančních trzích v Oznámení KB o úrokových sazbách
vkladů a úvěrů
• výše bonusové sazby je garantována vždy na celé kalendářní pololetí
• připisování úroků ze základní sazby probíhá čtvrtletně
• bonus je připisován pololetně a je počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí

Výhody KB Spořicího konta Bonus:

• vyšší úrokové zhodnocení než na běžných účtech
• možnost kdykoliv si své peníze vybrat
• KB Spořicí konto Bonus můžete jednoduše ovládat i prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka či
Expresní linky KB
• zdarma elektronické měsíční výpisy
• minimalizace rizika – vklad je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
Pokud disponujete volnými peněžními prostředky ve výši 5 000 korun a více, založení KB Spořicího konta Bonus
je správnou volbou. Nejenže tak snížíte riziko negativních vlivů inflace, ale navíc máte možnost dosáhnout vyššího
zhodnocení než na běžném účtu. Současně ale bude zajištěna vysoká likvidita vašich úspor, což znamená, že si
je můžete vybrat, kdykoliv budete potřebovat.
KB Spořicí konto Bonus může být sjednáno pouze jako doplňková součást balíčků a běžných účtů nabízených v KB, např.
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Poskytovatelem úvěru je Komerční banka, a.s.

