
Co potřebuji vyřešit Kolikrát za rok Chytré řešení Jak dlouho to trvá (s) Oldschool řešení Jak dlouho to trvá (s) Kolik času ušetřím (s)

Založení účtu 0,07 Zakládání účtu zvládnu plně online z pohodlí domova 300 Musím zajít na pobočku, kde spolu 
s bankéřem založím účet 540 16

Převod účtu do nové banky 0,07 Všechno za mě udělá banka pomocí kodexu mobility, 
 nic nemusím řešit 180

Čeká mě manuální převod zůstatku na nový účet, 
přenastavení všech trvalých plateb a inkas  

a uzavření účtu ve staré bance
600 28

Platba faktur 7,15 Naskenuji QR kód, všechny údaje se mi vyplní samy 
a já jen potvrdím odeslání 2 Přepisuji čísla účtu příjemce a kontroluji překlepy 25 165

Autorizace operace 52,70 Potvrdím transakci na dva kliky díky mKlíči 4 Přepisuji dlouhé SMS kódy 10 316

Výběr hotovosti 5,19 Vybírám z jakéhokoliv bankomatu zdarma, 
přiložím kartu a vybírám bezkontaktně 5 Hledám bankomat své banky a vybírám hotovost 45 208

Změna údajů 0,08 Údaje změním sám online v appce 100 Změnu údajů řeším osobně na pobočce 300 16

Převod mezi vlastními účty 1,37 Převod peněz na vlastní účet vyřídím na dva kliky 5 Přepisuji číslo účtu a následně kontroluji překlepy 20 21

Trvalý příkaz 1,20 Vytvořím si jeden trvalý příkaz jednoduše v appce 
a nemusím se každý měsíc stresovat 25 Každý měsíc hledám a vypisuji údaje ke každé platbě 300 330

Jednorázová platba 7,15 Můžu poslat platbu na telefonní číslo příjemce 
bez nutnosti zjišťování jeho čísla účtu 10 Čeká mě zjišťování údajů, přepisování čísla účtu 

příjemce a kontrola překlepů 25 107

Spojení se s bankou 0,13 Spojím se s operátory přes chat v appce 
bez nutnosti ověřování totožnosti 10 Musím googlovat čísla a volat na kontaktní linku, 

kde ověřují mou totožnost 60 7

Cesta do zahraničí 0,87 Platby s mKartou Svět mám vždy s výhodným kurzem 2 Zjišťuji, jaký kurz je výhodný,  
musím do směnárny pro hotovost 300 259

Žádost o úvěr 0,03 Úvěr získám plně online z pohodlí domova – 
stačí podepsat SMS zprávou 180 Žádost o úvěr musím podepsat osobně na pobočce 600 14

Opakovaná platba 7,15 Stačí mi dohledat starší transakci v historii plateb 
a zvolit možnost „Opakovat platbu“ 20 Zjišťuji údaje, přepisuji čísla účtu příjemce 

a kontroluji překlepy 45 179

Změna PIN kódu ke kartě 0,17 Změnu PIN kódu ke kartě vyřeším v appce na pár kliků 15 Hledám bankomat své banky, u kterého si budu moci 
změnit PIN ke kartě 50 6

Přihlášení k účtu 85,20 Přihlásím se do appky díky skenu otisku prstu nebo 
obličeje 1

Pro přihlášení do internetového bankovnictví musím 
zadat své přihlašovací jméno, heslo  

a opsat komplikovaný SMS kód
28 2 300

Zjišťování úvěrových možností 0,03 Kolik si můžu půjčit, se dozvím za pár vteřin; 
v appce na mě čeká předschválená půjčka 5 Pro zjištění úvěrových možností musím osobně 

na pobočku, kde mi bankéř sdělí informace 120 4

Hledání transakce 12,00 Stačí využít filtry v historii operací a transakce je na světě 8 Stažení výpisu z účtu a hledání transakce řeším 
manuálně 60 624

Převod na spořicí účet 0,89 Peníze si odkládám automaticky na spořicí účet 
při každé platbě kartou díky mSpoření 0 Když si chci převést peníze na spoření,  

musím to udělat ručně, když si vzpomenu 15 13

Online platba kartou 91,99 Číslo karty si odkryji jednoduše v appce na pár kliků 13 Hledám peněženku a platební kartu pro online platbu 30 1 564

Objednání nové karty 0,25 Díky virtuálním kartám nemusím čekat na doručení, 
ale můžu platit hned po objednání v appce 60 Čekám na doručení nové karty 172 800 43 185

List vlastnictví u hypotéky 0,07 Díky automatizaci napojení mBank na katastr  
to vše banka zvládne sama, nemusím nic dělat 0 Musím osobně dorazit na Czech Point, 

kde mi vytisknou list vlastnictví 240 16

Splátka kreditky 12,00 Vše zvládnu v appce na 3 kliky 18 Zadávám splátky manuálně v internetovém bankovnictví 45 324

Blokace karty 0,09 Kartu si zablokuji sám během pár vteřin v appce 21 Hledám číslo na kontaktní linku banky a následně 
musím volat, aby se zablokovala ztracená karta 180 14

Úspora času za rok (min) 
 828,58

Úspora času za týden (min)  
15,93

Mrkli jsme se na to, kolik času ušetříte s našimi chytrými službami
Minuta sem, minuta tam, mohlo by se zdát, že to zase takový rozdíl není. Ale když se to sečte, dělá to i 15 minut týdně, které můžete 
věnovat něčemu, co vás baví. Stačí dělat věci jinak, než jste byli dříve zvyklí, a dát přednost chytrým řešením v této tabulce.


