CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
Část I. A
Poplatky za investování do podílových listů* a investičních akcií investičních fondů
Jednorázová investice (v min. hodnotě 5.000 Kč, resp. 200 EUR**) –
platí jak pro podílové listy, tak pro investiční akcie
Pravidelné investování (v min. hodnotě každé dílčí investice 300 Kč,
resp. 10 EUR**) – platí jak pro podílové listy, tak pro investiční akcie
Odkup podílových listů vydaných před jedním rokem a více
Odkup podílových listů vydaných před méně než jedním rokem
Odkup investičních akcií vydaných před třemi a více roky
Odkup investičních akcií vydaných před dvěma roky a více a
zároveň před méně než třemi roky
Odkup investičních akcií vydaných před jedním rokem a více a
zároveň před méně než dvěma roky
Odkup investičních akcií vydaných před méně než jedním rokem

zdarma
zdarma
zdarma
3 % z hodnoty odkupovaných
podílových listů***
zdarma
1 % z hodnoty odkupovaných
investičních akcií***
2 % z hodnoty odkupovaných
investičních akcií***
3 % z hodnoty odkupovaných
investičních akcií***

* v případě, že konkrétní podílový fond nebo investiční fond v právní formě SICAV (akciová společnost s proměnným základním
kapitálem) vytváří různé druhy podílových listů nebo investičních akcií (třídy), pak se podílovými listy nebo investičními akciemi
rozumí podílové listy jednotlivého druhu podílových listů (třídy) konkrétního podílového fondu samostatně. V případě, že investiční
fond v právní formě SICAV vytváří podfondy, vztahují se investiční akcie vždy pouze ke konkrétnímu podfondu, přičemž v rámci
podfondu pak mohou vznikat různé druhy investičních akcií (třídy).
** částka uvedená v CZK platí pro podílové listy denominované v české koruně, částka uvedená v EUR platí pro podílové listy
denominované v euru
*** Poplatek je stanoven společností Fio, investiční společnost, a.s., která je příjemcem tohoto poplatku

Část I.
Poplatky za anonymní obchody s investičními nástroji
(A)

Burza cenných papírů Praha, a.s.
Podání pokynu elektronicky

zdarma

Podání pokynu osobně

100,- Kč

Poplatek za obchod
*

(B)

Akční zvýhodněná sazba
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40 Kč / max. 1.190 Kč *

Akční zvýhodněná sazba platí od 30.11.2012 a není předem nijak časově omezena. Standardní poplatková sazba
bez akční slevy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1.190 Kč.

RM-Systém, česká burza cenných papírů a.s.
Podání pokynu v režimu EasyClick

zdarma

Podání pokynu ve standardním aukčním režimu – elektronicky

zdarma

Podání pokynu ve standardním aukčním režimu – osobně

100,- Kč

Poplatek za obchod v režimu EasyClick
Poplatek za obchod ve standardním aukčním režimu
(mimo dluhopisy):
Poplatek za obchod s dluhopisy ve standardním aukčním režimu
Poplatek za obchod s dluhopisy Fio banky ve standardním aukčním
režimu

0,29 %, max. 1.190 Kč
Akční zvýhodněná sazba
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40 Kč / max. 1.190 Kč *
0,10%, min. 40 Kč
zdarma **

Akční zvýhodněná sazba platí od 30. 11. 2012 a není předem nijak časově omezena. Standardní poplatková
sazba bez akční slevy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1.190 Kč.
** Akční obchodování zdarma platí od 13. 10. 2021 a není předem nijak časově omezeno. Standardní poplatková
sazba bez akční slevy je 0,10 % z objemu obchodu, min. 40 Kč.
*
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(C)

Trhy cenných papírů v USA (dále jen „USA“)
Poplatek za podání pokynu elektronicky

zdarma

Poplatek za podání pokynu osobně

$ 2,00

Obchod do 100 kusů včetně

$ 7,95

Obchod nad 100 kusů

$ 9,95

Poplatek za speciální operace, tzv. „Corporate actions“ *
Příplatek za obchod na trhu OTC BB a Pink Sheet**

max. $ 15,00
$ 10,00

* Za „Corporate action“ se pro účely tohoto poplatku považuje operace, při níž na majetkovém účtu zákazníka dochází
ke změně v evidovaných investičních nástrojích z rozhodnutí třetí osoby, obvykle emitenta. Poplatek bude
účtovaný v plné výši vždy, pokud příslušné změně předcházelo právo volby a zákazník tohoto práva využil podáním
instrukce. Ve zvláštních případech slučovaní investičních nástrojů (tzv. reverzní split), distribuce nových
investičních nástrojů odlišných od podkladového nástroje (tzv. spin-off) anebo přeměny podkladových investičních
nástrojů na nové nástroje (tzv. security Merger) bude poplatek účtován pouze v případě, že počet nových
investičních nástrojů podle výměnného poměru není celým číslem, a to pouze do výše finanční náhrady za výsledný
nepřipsatelný zlomek finančního nástroje, nejvyšší však $15. Bude-li ve smyslu předchozí věty výše finanční
náhrady rovna výši poplatku, nebude žádná z těchto položek vyúčtována. Ve všech ostatních případech „Corporate
action“ nebude poplatek účtován žádný.
** Příplatek za obchod na trhu OTC BB a Pink Sheet se sčítá s poplatkem za obchod do 100 kusů včetně resp.
s poplatkem za obchod nad 100 kusů, které jsou uvedeny výše
Upozornění: U jednodenního pokynu směrovaného do více obchodních fází v rámci obchodního dne a u
libovolného pokynu s vícedenní platností bude poplatek dle výše uvedené tabulky účtován odděleně
za každou samostatnou obchodní fázi, ve které došlo k jeho dílčímu uspokojení.

(D) vypuštěn
(E) Deusche Börse AG – XETRA (XETR) a Frankfurt (XFRA)
Poplatek za podání pokynu – elektronicky

zdarma

Poplatek za podání pokynu – osobně

€ 2,00

Poplatek za obchod
Příplatek za obchod na trhu Frankfurt (XFRA)
Poplatek za speciální operace, tzv. „Corporate actions“ *

0,15 % z objemu, min. € 9,95
€ 10,00
max. € 15,00

* Za „Corporate action“ se pro účely tohoto poplatku považuje operace, při níž na majetkovém účtu zákazníka dochází
ke změně v evidovaných investičních nástrojích z rozhodnutí třetí osoby, obvykle emitenta. Poplatek bude
účtovaný v plné výši vždy, pokud příslušné změně předcházelo právo volby a zákazník tohoto práva využil
podáním instrukce. Ve zvláštních případech slučovaní investičních nástrojů (tzv. reverzní split), distribuce nových
investičních nástrojů odlišných od podkladového nástroje (tzv. spin-off) anebo přeměny podkladových investičních
nástrojů na nové nástroje (tzv. security Merger) bude poplatek účtován pouze v případě, že počet nových
investičních nástrojů podle výměnného poměru není celým číslem, a to pouze do výše finanční náhrady za
výsledný nepřipsatelný zlomek finančního nástroje, nejvyšší však €15. Bude-li ve smyslu předchozí věty výše
finanční náhrady rovna výši poplatku, nebude žádná z těchto položek vyúčtována. Ve všech ostatních případech
„Corporate action“ nebude poplatek účtován žádný.
Upozornění: U pokynu s vícedenní platností bude každý den, kdy došlo k jeho částečnému uspokojení, účtován
samostatný poplatek dle v daném dni uspokojeného objemu.

(F)

vypuštěn

(G)

vypuštěn
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Část II.
Poplatky za neanonymní převody investičních nástrojů
Všechny v tomto článku níže uvedené poplatky se vztahují pouze na vypořádání obchodu mezi dvěma předem
známými subjekty. Požaduje-li klient i službu vyhledání protistrany, sjednává se poplatek individuálně.
(H)

Obchody s vypořádáním v CDCP
Převod

investičních

nástrojů

s peněžním

vypořádáním

0,10 % z objemu
min. 660,- Kč / max. 5.000,- Kč

Převod investičních nástrojů bez peněžního vypořádání

660,- Kč

Převod mezi dvěma účty stejného majitele do evidence
účastníka Fio banka, a.s. z evidence jiného účastníka (XF)
Převod mezi dvěma účty stejného majitele z evidence
účastníka Fio banka, a.s. do evidence jiného účastníka (XF)
(I)

Vypuštěn

(J)

Přímé obchody na RMS
Přímý obchod s peněžním vypořádáním
Přímý obchod bez peněžního vypořádání

200,- Kč
450,- Kč

0,10 % z objemu,
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč*
0,10 % z objemu,
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč*

* Služba není až do odvolání poskytována. Na základě rozhodnutí ředitele RMS č. 3/2018 ze dne 9. 3. 2018, č.j.
R1/1 4365/18-3, je s účinností ode dne 12. 3. 2018 do odvolání pozastavena možnost vkládat do obchodního
systému RMS pokyn k přímé koupi a/nebo pokyn k přímému prodeji investičního nástroje.

(K)

Vypuštěn

(L)

Vypuštěn

(M)

Převody zahraničních investičních nástrojů mezi dvěma různými evidencemi

(N)

Převod prostřednictvím ClearStream

200,- Kč

Převod prostřednictvím jiného vypořádacího systému

200,- Kč

Převody investičních nástrojů uložených v navazujících evidencích Fio banky, a.s.
IN obchodované na trzích v ČR na jiný účet v rámci navazující
evidence Fio banky, a.s.

100,- Kč

IN obchodované na trzích v USA na účet jiného klienta Fio

$ 14,50 za ISIN a stranu

IN obchodované na trhu XETRA na účet jiného klienta Fio

€ 14,50 za ISIN a stranu

IN obchodované na trzích v USA k jinému obchodníkovi

$ 25,00 za ISIN

IN obchodované na trhu XETRA k jinému obchodníkovi

€ 25,00 za ISIN
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Část III.
Doplňkové služby
(O)

(P)

Zprostředkování založení účtu
Založení klienta CDCP

zdarma

Založení majetkového účtu v CDCP

zdarma

Registrace nového účtu u RMS

zdarma

Vedení majetkového účtu investičních nástrojů
IN uložené na vlastním účtu klienta v CDCP
Kotované IN uložené na sběrném účtu v CDCP
Nekotované IN uložené na sběrném účtu v CDCP
IN uložené na sběrném účtu pro obchodování na RMS

poplatek příslušné třetí strany
(viz Příloha ceníku)
zdarma
N x 0,04 % p. a.*
zdarma**

IN uložené na sběrném účtu pro obchodování v USA

zdarma

IN uložené na sběrném účtu pro obchodování na DB XETRA

zdarma

IN uložené na sběrném účtu pro obchodování na trhu GPW

N x 0,05 % p. a.***
min. 3 PLN / měsíc

IN uložené na sběrném účtu pro obchodování na trhu BÉT

zdarma

* „N“ vyjadřuje celkovou nominální hodnotu nekotovaných akcií evidovaných na příslušném obchodním účtu klienta.
Poplatek se počítá na denní bázi a jeho vyúčtování proběhne po skončení kalendářního měsíce.
** Platí pro zahraniční investiční nástroje a ostatní investiční nástroje, jejichž povaha to umožňuje, vedené
v samostatné evidenci Fio banky, a.s.
*** „N“ vyjadřuje celkovou tržní hodnotu IN ke konci obchodního dne evidovaných na příslušném obchodním účtu
klienta. Poplatek se počítá na denní bázi a jeho vyúčtování proběhne po skončení kalendářního měsíce.
Vysvětlivky:
•
Akcie přijaté k obchodování na mnohostranném obchodním systému RMS jsou považovány za nekotované
investiční nástroje.
•
Tzv. „sběrným účtem“ se rozumí majetkový účet, který je vedený třetí osobou (depozitářem investičních
nástrojů) na jméno Fio banky, na kterém jsou evidovány společně investiční nástroje v majetku zákazníků
Fio banky, a to odděleně od investičních nástrojů v majetku Fio banky.

(Q)

Ostatní služby CDCP
Výpis z majetkového účtu vedeného pod Fio bankou, a.s.

36,- Kč včetně DPH

Výpis z účtů zařazených pod Fio

48,- Kč včetně DPH

Výpis z evidence účtů

60,- Kč včetně DPH

Výpis z účtu v nezařazené evidenci

60,- Kč včetně DPH

Výpis ze seznamu podílníků/dědiců

60,- Kč včetně DPH

Výpis z evidence zástavních práv

60,- Kč včetně DPH

Výpis z evidence PPN

60,- Kč včetně DPH

Zjištění identifikátoru osoby

60,- Kč včetně DPH

Převod účtu z nezařazené evidence

zdarma

Změna údajů o osobě

zdarma

Zapsání obchodního účtu jako bankovního účtu pro zajištění výplaty
výnosů k účtu zařazenému pod účastníkem Fio banka, a.s.
Zapsání/změna bankovního účtu pro zajištění výplaty výnosu k účtu
v nezařazené evidenci

zdarma
1.200 Kč včetně DPH

Založení/změna/zrušení evidence podílníků/dědiců

120,- Kč včetně DPH / ISIN

Založení a správa zástavního práva

120,- Kč včetně DPH / ISIN

Založení a správa PPN

120,- Kč včetně DPH / ISIN

Realizace dědictví, darování, převod vybrané emise z nezařazené
evidence nebo převod na účet stejného majitele v evidenci Fio banky,
a.s.

290,- Kč / ISIN
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(R)

Nepárový převod investičních nástrojů na účet jiného majitele

290,- Kč / ISIN

Realizace zástavy

490,- Kč / ISIN

Peněžní služby
Inkaso a připsání výnosů nebo jiného peněžitého plnění (např.
0,20 % z připisované výše výnosů
squeeze-out nebo cash merger) z investičního nástroje, který je
nebo jiného peněžitého plnění
veden v navazující evidenci Fio banky, a.s.
Připsání úrokových výnosů z dluhopisů Fio banky, které jsou
vedeny v navazující evidenci Fio banky, a.s. (uloženy na tzv.
zdarma
sběrném účtu v CDCP)
Upozornění:

(S)

Hotovostní a bezhotovostní operace na jakémkoliv účtu vedeném Fio bankou, a.s. se řídí platným
Ceníkem finančních operací a služeb.

Poradenské služby
15 minut zdarma,
poté 300 Kč vč. DPH
za započatých 15 minut
20 %* z ročního nárůstu tržní hodnoty
investičních nástrojů a peněžních prostředků
uložených na obchodních účtech určených
Služba „Osobní makléř“
pro službu Osobní makléř (dále též jen
„poplatek za službu Osobní makléř“) dle
následující tabulky
investiční nástroje a peněžní zůstatky účtů ohodnocené v Kč příslušnými kurzy burz a
počáteční stav
měn k 31. 12. daného roku
investiční nástroje a peněžní zůstatky účtů ohodnocené v Kč příslušnými kurzy burz a
mínus
měn k 1. 1. daného roku
vklady peněžních prostředků a cenné papíry či jiné investiční nástroje vložené do
mínus
portfolia během roku ohodnocené v Kč příslušnými kurzy burz a měn ke dni vkladu
výběry peněžních prostředků a cenné papíry či jiné investiční nástroje vyjmuté z
plus
portfolia během roku ohodnocené v Kč příslušnými kurzy burz a měn ke dni
výběru
peněžní dividendy vyplacené mimo účty určené pro poskytování služby Osobní
plus
makléř
Běžné poradenství v oblasti investičních nástrojů (za den)

* Obchodník přizná klientovi slevu z poplatku za poradenské služby poskytované v rámci služby
Osobní makléř uvedeného v předchozí tabulce, pokud průměrný objem klientova portfolia (přičemž
portfoliem se rozumí součet hodnoty investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta uložených
na obchodních účtech určených pro službu Osobní makléř) v rozhodném období dosáhne objemu 10
milionů Kč či více, přičemž výše této slevy přiznané obchodníkem se bude řídit touto tabulkou:
Průměrný objem klientova
portfolia v rozhodném období
v rámci služby Osobní makléř
(v mil. Kč)

Sleva z poplatku za službu Osobní
makléř

Efektivní sazba poplatku za službu
Osobní makléř

10 - 15

10 %

18 %

>15 - 20

15 %

17 %

>20 - 25

20 %

16 %

>25 - 35

30 %

14 %

>35 - 50

> 50

40 %
12 %
bude stanoveno obchodníkem
bude stanoveno obchodníkem
individuálně ve vztahu ke konkrétní
individuálně ve vztahu ke konkrétní
situaci a konkrétnímu objemu klientova situaci a konkrétnímu objemu klientova
portfolia
portfolia
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(T)

Služby v oblasti poskytování dat a informací
Poskytování on-line dat z trhů:

Neprofesionální uživatel

Profesionální uživatel

BCPP

Zdarma

24 EUR včetně DPH

RMS

Zdarma

Zdarma

USA

Zdarma / 6 USD včetně DPH

120 USD včetně DPH

DB XETRA

Zdarma / 8 EUR včetně DPH

36 EUR včetně DPH

Výše uvedené poplatky jsou měsíční a jsou účtovány vždy na začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci
resp. období, ve kterém službu klient využil a vznikla mu tak povinnost příslušný poplatek uhradit.
Neprofesionálnímu uživateli bude poplatek účtován, pouze pokud:
v daném období službu využil, tj. měl poskytování on-line dat objednáno a zároveň alespoň jednou jakýkoliv tržní
on-line údaj zhlédl
v daném období neprovedl na příslušném trhu žádný obchod s investičním nástrojem
Definice neprofesionálního a profesionálního uživatele jsou vymezeny v příslušných samostatných smlouvách o
poskytování on-line dat z jednotlivých trhů.

Poskytování fundamentálních dat
Pronájem aplikace Streamer na 1 kalendářní měsíc *

780,- Kč včetně DPH

SMS zpravodajství (cca 5 zpráv denně) **

216,- Kč včetně DPH

SMS hlásič o uspokojení pokynu nebo o kurzovém pohybu
E-mail hlásič o uspokojení pokynu nebo o kurzovém pohybu
*
**
***

(U)

zdarma

2,40 Kč včetně DPH / SMS ***
zdarma

Poplatek je účtován k začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla služba klientem
objednána.
Zprávy obvykle obsahují hodnoty indexů a kurzy důležitých titulů, případně aktuální investiční doporučení
Poplatek je vyúčtován souhrnně za všechny odeslané SMS ke konci kalendářního měsíce

Administrativní služby
Nadstandardní práce klientského pracovníka *
Práce odborného pracovníka *
Vyhotovení výpisu z obchodního účtu

120,- Kč včetně DPH
za každých započatých 15 min.
360,- Kč včetně DPH
za každých započatých 15 min.
Zdarma

Zaslání tištěného výpisu – v rámci ČR / doporučeně

36 Kč / 54 Kč včetně DPH

Zaslání tištěného výpisu – do zahraničí / doporučeně

60 Kč / 96 Kč včetně DPH

Předání informace** v elektronické podobě

Zdarma

Předání informace** v listinné podobě

60 Kč včetně DPH

Vystavení souhlasu s vydáním listinných cenných papírů

72 Kč včetně DPH

Vystavení plné moci k účasti na valné hromadě za cenné
papíry uložené v navazující evidenci Fio banky, a.s.

360 Kč včetně DPH

Potvrzení o výši a sazbě daně z dividend u zahraniční emise
Cestovné po ČR k zajištění služby požadované klientem

360 Kč včetně DPH / emise
18 Kč včetně DPH / km

* Požaduje-li klient doplňkovou službu, která není uvedena v Ceníku základních služeb, bude její cena odvozena na
základě nutného času pracovníka s příslušnou kvalifikací. Tím není nijak dotčeno právo vyúčtovat k tíži příjemce
služby související poplatky třetích stran dle Přílohy ceníku základních služeb.
** Jedná se o informace, které Fio banka, a.s. poskytuje/zasílá klientům podle právních předpisů (zejména zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých
pravidel při poskytování investičních služeb). Pokud klient udělí souhlas s předáváním těchto informací
v elektronické podobě, budou mu tyto informace poskytnuty prostřednictvím aplikace e-Broker/EasyWobchod a
prostřednictvím internetové stránky obchodníka. Pokud obchodník zašle z vlastního rozhodnutí klientovi
konkrétní informaci v listinné podobě i v případě, že klient udělil souhlas s informováním v elektronické podobě,
zaslání takové informace v listinné podobě není zpoplatněno.

Fio banka, a.s., IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým
soudem v Praze, spis. zn. B. 2704
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Část IV.
Sankční poplatky
Smluvní úrok z prodlení
Nezaviněná suspendace obchodu *

0,12 % denně z dlužné částky
Bez sankčního poplatku

Zaviněná suspendace obchodu: **
• vzniklá při prodeji investičních nástrojů pořízených na BCPP
z důvodu nedodání nakoupených investičních nástrojů
protistranou v řádném termínu pro vypořádání obchodu

Bez sankčního poplatku

• vzniklá ve všech ostatních případech

800 Kč + 1,00 % ze
suspendovaného objemu
obchodu, celkem však
nejméně 1.000 Kč

Klient dotčený nezaviněnou suspendací obdrží podíl na sankčním poplatku CDCP účtovaném protistraně. Výši
tohoto podílu stanovují platná pravidla CDCP.
** K sankčnímu poplatku obchodníka za zaviněnou suspendaci (i nulovému) se za všech okolností přičítá sankční
poplatek CDCP dle platného ceníku. K tíži klienta budou dále naúčtovány veškeré náklady vynaložené ze strany
Fio banka, a.s. na řešení zaviněné suspendace (tedy například náklady na zajištění dodání cenných papírů,
náklady vzniklé v souvislosti s náhradním obchodem organizovaným CDCP a veškeré další vynaložené náklady).
*

Sankční poplatky související s podáním pokynu, jehož realizace by vedla k porušení právních
předpisů:
Za každý podaný pokyn, jehož realizace by vedla k porušení právních předpisů, a to zejména
právních předpisů směřujících k ochraně před narušováním průhlednosti finančního trhu, je obchodník
oprávněn účtovat klientovi sankční poplatek ve výši 10.000,- Kč.
Za každý takový pokyn je navíc obchodník oprávněn účtovat klientovi 500,- Kč za každých započatých
15 min. práce odborného pracovníka, který posuzuje pokyn z hlediska porušení právních předpisů.
Obecná ustanovení
•

•
•
•
•
•
•

Ceník základních služeb uvádí poplatky, jež jsou výnosem obchodníka Fio banka, a.s. Poplatky hrazené specifickým
třetím stranám transakce (např. organizátor trhu, depozitář apod.) jsou uvedeny v Příloze ceníku základních služeb.
Příloha ceníku základních služeb je nedílnou součástí Ceníku základních služeb. Výsledný poplatek účtovaný za
transakci je dán součtem poplatku dle Ceníku základních služeb a případného poplatku dle Přílohy ceníku základních
služeb.
Pokud klient nemá dostatek prostředků v měně, ve které je poplatek ustanoven, vyhrazuje si obchodník Fio banka, a.s.
právo účtovat poplatek v jiné měně, kterou klient na obchodním účtu disponuje. Pro přepočet se použijí kurzy České
národní banky platné ke dni účtování poplatku.
Na pokyn podaný telefonicky se za účelem stanovení poplatku dále pohlíží, jako by byl podán osobně.
Není-li u poplatku výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na celkový objem uspokojené části pokynu bez ohledu na počet
dílčích realizací.
Poskytne-li obchodník Fio banka, a.s. po dohodě s klientem službu, jež není v Ceníku základních služeb uvedena,
stanoví se poplatek za ni individuálně.
Poplatky za finanční činnosti (služby) jsou dle § 54, odst. 1) a 2) zákona č.235/2004 Sb. osvobozeny od daně z přidané
hodnoty (DPH). U poplatků za nefinanční činnosti (služby) může být uvedeno, že zahrnují DPH odpovídající platné
sazbě pro daný rok, nebo že k nim bude DPH ještě připočtena.
Definice používaných zkratek:
CDCP
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
BCPP
Burza cenných papírů Praha, a.s.
RMS
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
DB XETRA
Deusche Börse AG – XETRA
GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
BÉT
Budapesti Értéktöszde – Budapest Stock Exchange
IN
Investiční nástoje

Tento ceník byl vyhlášen dne 13. 5 .2022, nabývá účinnosti k 16. 5. 2022 a k témuž dni nahrazuje všechny
předchozí Ceníky základních služeb, není-li dále stanoveno jinak. Ve vztahu ke smlouvám mezi Fio Bankou,
a.s. a jejími klienty uzavřeným před dnem účinnosti tohoto ceníku podle předchozí věty, nabývá tento ceník
účinnosti dnem 13. 6. 2022.
Fio banka, a.s., IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým
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