
 

Air Bank 

Zajímavá čísla (k 30. 6. 2019) 

 Počet klientů: 719 774 

 Počet poboček: 35 

 Počet bankomatů: 369 

 Počet zaměstnanců: 806 
 

 Start banky: 22. 11. 2011 

 

 

Důležité milníky 

2019 Přes 700 tisíc klientů 

Spuštění okamžitých plateb  

 Placení mobilním telefonem přes Apple Pay 

 Založení účtu pro nového klienta přímo přes aplikaci My Air 

 Nová služba multibanking 

 Účty pro klienty od 15 let 

 

2018 670 000 klientů (prosinec) 

 Více než 350 000 klientů s aplikací My Air 

 Přes 350 bankomatů ve více než 100 městech 

 Placení mobilním telefonem přímo aplikací My Air 

 Historicky první okamžitá platba v Česku mezi Air Bank a Českou spořitelnou 

Nová služba kontokorent 

Nová služba Odměny za placení v mobilní aplikaci My Air 

 

2017 Téměř 600 000 klientů  

První čistě bezkontaktní bankomat na světě 

Nová hypotéka, která se klientovi přizpůsobí ve většině životních situací 

Nová aplikace My Air, do které se klienti mohou přihlásit otiskem prstu i rozpoznáním 

tváře, a navíc přímo z této aplikace mohou svým blízkým poslat pro radost květinu 

nebo balíček pro maroda 

Nabízíme cestovní pojištění 

 

2016 500 000 klientů  

První banka s možností bezkontaktních výběrů z bankomatu 

Rozšíření vlastní bankomatové sítě 

Možnost změnit si PIN i na platební nálepce 

Nový způsob potvrzování plateb v internetovém bankovnictví nebo přihlášení k účtu 

pomocí mobilní aplikace 

 

2015 400 000 klientů 

První hypotéka s možností mimořádných splátek zdarma 



 

 První služba pro ukládání a placení účtenek a faktur (Šanon) 

Nové pobočky i v některých menších městech 

Bezkontaktní platební nálepky 

 

2014 300 000 klientů 

První konsolidace půjček s odměnou za řádné splácení 

Poprvé jsme dosáhli zisku a to dokonce o rok dříve, než jsme plánovali 

 

2013 200 000 klientů 

První běžný účet s opravdu vysokým úročením 

 První banka s možností výběrů peněz u Sazky 

2012 50 000 klientů 

První bankovní půjčka s odměnou za řádné splácení 

Spuštění známé reklamní kampaně 

 

2011 Zisk licence a vstup Air Bank na český trh 

 První banka, do které si můžete vzít vše, co máte rádi 

 První banka s garancí spokojenosti 

 První bankomaty s možností výběru konkrétních bankovek 

 První spořicí účet s garancí úroků mezi 3 nejvyššími 


