DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V
 ýše investice není omezena žádnou minimální částkou, doporučujeme ji rozložit do
více titulů.
D
 élka investice je bez omezení, doporučujeme očekávat alespoň šestiměsíční
působení na akciovém trhu.
C
 enné papíry na účtech klientů jsou ze zákona pojištěny proti úpadku obchodníka do
výše náhrady 20 000 EUR Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.
Finanční prostředky na účtech klientů jsou pojištěny ze zákona do výše 100 000 EUR.
P
 ři investování na českých trzích jsou akcie evidovány každému klientovi na účtu
v Centrálním depozitáři cenných papírů nebo v evidenci SVYT burzy RM-SYSTÉM.

MAPA POBOČEK
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11x Praha

Kolín
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Příbram
Klatovy
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Havlíčkův Brod Žďár n. S.

Tábor
Písek
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Pelhřimov Jihlava
Třebíč
Jindřichův Hradec

České Budějovice

Český Těšín
Karviná-Fryštát

Opava
Bruntál
2x Ostrava
Frýdek-Místek

2x Olomouc

Přerov
Vsetín
Blansko Kroměříž Zlín
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Uherské Hradiště
Prostějov

Znojmo
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Břeclav

Fio banka, a.s.
IČ: 61858374
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
www.fio.cz
Tento materiál je informativní povahy a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Havířov

Třinec
Nový Jičín
Valašské Meziříčí

INVESTICE ONLINE
ZHODNOŤTE SVÉ FINANCE

INVESTICE ONLINE
ZHODNOŤTE SVÉ FINANCE

ZPŮSOBY, JAK OBCHODOVAT
Online
Na pobočce Fio banky
Telefonicky pomocí telefonického hesla

BURZY, KDE LZE OBCHODOVAT
 R: česká burza RM-SYSTÉM, Burza
Č
cenných papírů Praha

Obchodování s cennými papíry prostřednictvím internetu
umožňuje naprostou kontrolu nad stavem vašich
finančních prostředků. V případě potřeby můžete během
několika vteřin nakoupit nebo prodat akcie i jiné cenné
papíry, a to bez omezení minimální částkou.

 SA: NYSE, NASDAQ, komoditní burza,
U
Chicago, OTC BB a Pink Sheets
 ěmecko: Deutsche Börse Xetra
N
(elektronická část frankfurtské burzy)

Historie
Fio je na trhu již od roku 1993.

 ezplatné investiční semináře pořádané na
B
jaře a na podzim v padesáti městech v ČR
Demo aplikace e-Broker zdarma

ETF

 zorová portfolia Fio banky TradeFio
V
a PortFio k náhledu na webu www.fio.cz

Certifikáty

 ravidelné investiční zpravodajství
P
na webu Fio banky

Zkušený tým licencovaných makléřů

Aplikace e-Broker pro počítače

1. Přijďte na pobočku Fio banky.

Široká síť poboček po celé České republice

 plikace Smartbroker pro mobilní
A
telefony a tablety

2. Vezměte s sebou doklad totožnosti.

F io banka je největší online broker
v České republice a na Slovensku.

Nízké poplatky
F io banka nabízí svým klientům jedny
z nejnižších poplatků za obchodování.
Používání aplikací je navíc zcela zdarma.

 očkejte si na vhodnou příležitost
P
a nakupte vybrané cenné papíry.

PRO ZAČÁTEČNÍKY

JAK ZAČÍT

Pozice na trhu

Inspirovat se můžete vzorovým
portfoliem analytiků Fio banky.

 případě nejasností kontaktujte makléře
V
na vaší pobočce.

 ůžete kdykoliv nakupovat či prodávat
M
cenné papíry

Stabilita

 uďte připraveni i na to, že investice
B
mohou být ztrátové.

 aďarsko: Budapest Stock Exchange
M
(Budapesti Értéktőzsde)

Deriváty

Obchodujte odkudkoliv jednoduše online

 rčete si vaše finanční cíle (jaký
U
očekáváte výnos).

S ledujte kurzy akcií a zpravodajství
makléřů Fio banky.

Akcie

Vlastní aplikace

Stanovte si investiční horizont (délku
investice).

Polsko: varšavská burza (WSE)

DO ČEHO INVESTOVAT
PROČ INVESTOVAT S FIO BANKOU?

CO ROZHODNOUT,
NEŽ ZAČNETE INVESTOVAT

3. D
 ostanete přístup do internetové
aplikace e-Broker.
4. N
 a svůj zřízený obchodní účet vložíte
nebo pošlete peníze.

					


Výhodou dlouhodobého investování je,
že zde hraje menší roli volatilita (kolísavost)
trhu, proto je méně rizikové než krátkodobé
investování, a je tedy určeno pro
konzervativnější investory.

UPOZORNĚNÍ:
Investice do investičních
nástrojů jsou rizikové a mohou být
za nepříznivých okolností ztrátové.

