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Informace v tomto uzlu již nejsou aktuální!

Pro aktivaci student předloží u jedné z níže uvedených poboček KB a.s.
a/ přihlášku ke studiu (Application Form) na přijímající instituci potvrzenou vysílající institucí,
b/ občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo rodný list (vždy jsou třeba dva doklady totožnosti)
c/ platný průkaz studenta ISIC nebo průkaz studenta UK

Návštěvu na pobočce je nutné v čas předem telefonicky dohodnout s kontaktní osobou.

Praha - KB Celetná 30, 110 00  Praha 1
Kontaktní osoby: Pavel Taubr Nikola Drobná

bankovní poradce bankovní poradce

e-mail:   pavel_taubr@kb.cz   nikola_drobna@kb.cz

telefon: +420
955 547 455

+420
955 547 500

Otvírací doba PO, ÚT a ČT
ST
PÁ

9:00 - 17:00
9:00 - 18:00
9:00 - 16:00

Hradec Králové - Čelakovského 642, 502 16  Hradec Králové
Kontaktní osoby: Matouš Téra Michaela Křížová

ředitel pobočky bankovní poradce

e-mail:   matous_tera@kb.cz   michaela_krizova@kb.cz

telefon: +420
955 567 307

+420
955 567 305

Otvírací doba PO a ST ,
ÚT, ČT a PÁ

8.30 - 17.30
8.30 - 16.30

Plzeň - Goethova 2704/1, 305 95 Plzeň
Kontaktní osoby: Patrik Bělohlavý Alena Elizabet Čépe Binh Thanh

Nguyen

ředitel pobočky bankovní poradce bankovníporadce

e-mail:
patrik_belohlavy@kb.cz

  elizabet_cepe@kb.cz
thanh_nguyen@kb.cz

 

telefon: +420 955 577 150 +420 955 577 162 +420 955 577 324

Otvírací doba PO - PÁ 9:00 - 17:00

Co je studentský účet u KB a.s.

- účet s elektronickým výpisem pro studnety či absolventy VŠ od 15 do 30 let
- embosovaná bezkontaktní karta
- vedení účtu zdarma pro studenty do 25 let včetně
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- ovládání účtu z notebooku, tabletu či mobilu díky internetovému bankovnictví
- zdarma všechny příchozí platby
- zdarma všechny výběry z bankomatů KB
- zdarma jeden výběr měsíčně z bankomatu v zahraničí
- zdarma vklady v hotovosti na svůj účet na bankomatech KB
- možnost pořídit si balíček Erasmus na studium v zahraničí
- zrušení účtu zdarma
- hotovostní výběr na níže uvedených pobočkách zdarma

Praha Hradec Králové Plzeň

Příkopy 33 Čelakovského 642 Goethova 2704/1

Spálená 51

Staroměstské nám. 24

Malostranské nám. 23


