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Most

Ústí n. Labem
Česká Lípa

Chomutov

Teplice

Děčín

Karlovy Vary
Sokolov

Cheb Kladno

2x Plzeň

Klatovy

Příbram

Strakonice

Tábor

České Budějovice

Pelhřimov

Mladá Boleslav

Liberec
Jablonec n. Nisou

Trutnov

Náchod

Hradec Králové

Kolín
Pardubice
Chrudim

Šumperk
Ústí n. Orlicí

Havlíčkův Brod Žďár n. S.

Jihlava

Svitavy

2x Ostrava
Opava

Přerov

3x Brno
BlanskoTřebíč

Znojmo Hodonín
Břeclav

Uherské Hradiště

Nový Jičín
Valašské Meziříčí

Frýdek-Místek
Havířov

Vsetín
Kroměříž Zlín

2x Olomouc

Karviná-Fryštát

Prostějov

11x Praha

Třinec

Písek

Louny

Jindřichův Hradec

Bruntál

Český Těšín
Nymburk

JAK ZAČÍT OBCHODOVAT S FIO BANKOU
1. Přijďte na pobočku Fio banky.

2. Vezměte s sebou doklad totožnosti.

3. Dostanete přístup do internetové aplikace e-Broker.

4. Na svůj zřízený obchodní účet vložíte nebo pošlete peníze.

MAPA POBOČEK

Tento materiál je informativní povahy  a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Fio banka, a.s. 
IČ: 61858374
V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1
www.fio.cz
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 OSOBNÍ MAKLÉŘ

  Aktivní spolupráce profesionálního  
makléře s investorem při naplňování  
investičního záměru na akciových trzích

  Makléř detailně sleduje dění na trzích  
a vyhledává investiční příležitosti,  
investor dělá konečné rozhodnutí

  Investice neustále pod kontrolou pro-
střednictvím online aplikace e-Broker

  Individualizovaná strategie přizpůsobená 
potřebám každého jednotlivého investora

   KOLIK MUSÍM INVESTOVAT  
   A KOLIK TO STOJÍ 

  Minimální investice 2,5 mil. Kč

  Cena služby je 20 % z výdělku klienta

  Možnost zajištění měnového rizika  
v případě investic na zahraničních trzích

 
 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Před sjednáním služby proběhne schůzka 
klienta s jeho budoucím Osobním makléřem 
za účelem vytvoření osobního kontaktu mezi 
makléřem a klientem a stanovení investiční 
strategie podle individuálních potřeb klienta 
a jeho investičního profilu.

Schůzku si můžete dojednat osobně  
na pobočkách Fio banky nebo telefonicky  
na čísle: 224 346 493.

  Investice na akciových trzích prostřednictvím 
zkušených profesionálů

  Minimální časová náročnost ze strany 
klienta

  Netřeba praktických zkušeností s obchodo-
váním

  Investice neustále pod kontrolou prostřed-
nictvím online aplikace e-Broker, pravidelné 
hodnotící zprávy, možnost konzultace vývoje 
s manažerem portfolia

  Zajištění měnového rizika v případě investic 
na zahraničních trzích

KOLIK MUSÍM INVESTOVAT 
A KOLIK TO STOJÍ

  Minimální investice od 250 tis. Kč

  Možnost dodatečného doložení prostředků  
i jejich částečný výběr

  Možnost volby mezi variabilním poplatkem 
20 % ročně ze zhodnocení nebo 2 % pevný 
poplatek z průměrné tržní hodnoty portfolia

INVESTIČNÍ STRATEGIE 
Standardizované strategie s odlišnou mírou rizi-
kovosti a teritoriálního rozložení – makléř buduje 
pro každého klienta individuální portfolio bez 
jeho zásahů.

  Domácí – nejkvalitnější tituly na českém trhu

  Konzervativní – indexové a sektorové akcie 
preferovaných odvětví

  Vyvážená – indexové akcie, sektorové akcie  
a dílčí tituly se zaměřením na hodnotové 
akcie

  Růstová – akcie společností růstového  
charakteru bez nutnosti zařazení do hlavních 
indexů

  Růstová (tradiční trhy) – akcie společností 
růstového charakteru na americkém  
a německém trhu

Podrobné informace vám poskytneme před 
uzavřením smlouvy.
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Uvažujete o investování do akcií a podobných cenných papírů,  
ale nemáte dost času, zkušeností nebo informací? Naši makléři  
vám pomohou a budou pečovat o vaše peníze. Využít můžete 
služby správa portfolia nebo mít svého osobního makléře.

SPRÁVA PORTFOLIA

UPOZORNĚNÍ:
Investice do cenných papírů jsou vždy rizikové 

a mohou být za nepříznivých okolností ztrátové 
dokonce i přes trvalou péči profesionálních makléřů.


