FIO OSOBNÍ ÚČET

MOHLO BY SE VÁM HODIT
Spoříte a peníze máte stále k dispozici
Založte si zdarma k Fio osobnímu účtu spořicí účet Fio konto. Ve svém Internetbankingu
pak můžete převádět své finance mezi svými účty neomezeně, online a zdarma!
Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s vyšším úročením, než má běžný
účet. Oproti klasickému běžnému Fio účtu nelze u Fio konta využít SIPO platby nebo inkaso a finanční prostředky lze převádět pouze na jeden externí účet mimo Fio banku, který
lze elektronicky zdarma měnit.

Finanční rezerva na cokoliv
Sjednejte si kontokorent a získejte tak finanční rezervu ke svému běžnému účtu. Díky kontokorentu můžete jít na svém účtu do mínusu, a to kdykoli a opakovaně. Půjčené peníze
můžete použít na cokoli. Vybrat si můžete ze tří kontokorentních tarifů podle toho, jestli
potřebujete půjčit peníze na dlouho nebo pouze krátkodobě několikrát do roka.
Studenti druhého a vyššího ročníku vysoké školy mohou žádat o kontokorent
k Fio osobnímu účtu do výše 10 000 Kč. Stačí přinést s sebou na pobočku platné potvrzení
o prezenčním studiu a doklad totožnosti.
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BEZ POPLATKŮ A BEZ PODMÍNEK

FIO OSOBNÍ ÚČET
BEZ POPLATKŮ
A BEZ PODMÍNEK

PLATEBNÍ KARTY

0 Kč

P
 latební karty k účtům v CZK a EUR.
 e každému účtu nabízíme zdarma
K
bezkontaktní platební kartu MasterCard
Debit PayPass pro sebe a další osobu.
V nabídce také platební karty VISA
a Maestro nebo business a gold karty.
Možnost sjednat cestovní pojištění
i pojištění ztráty/krádeže platební karty.

CO VŠECHNO U NÁS MÁTE ZDARMA A BEZ PODMÍNEK
Zřízení a vedení účtu

Limity platebních karet můžete měnit
zdarma a online v Internetbankingu.

Internetbanking

 obilní aplikace Smartbanking pro iOS,
M
Android, Windows Phone

N
 eomezený počet příchozích a odchozích
plateb v rámci Fio banky v 15 měnách

 ezkontaktní platební karta MasterCard
B
Debit PayPass

N
 eomezený počet příchozích a odchozích
plateb v rámci ČR v CZK

Platební karta pro další osobu
10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky

 šetříme vám starosti s vyřizováním
U
– vše vyřešíme za vás zcela zdarma!
1. Navštivte kteroukoliv z našich poboček.

N
 eomezený počet trvalých příkazů, SIPO
a inkas

 ž 5 výběrů měsíčně z cizích bankomatů
A
v ČR díky aktivnímu používání karty

2. Potřebujete jen doklad totožnosti (OP nebo
pas) a číslo vašeho původního účtu.

Z aložení, změna, provedení a zrušení trvalých
příkazů, inkas i SIPO

 ýběr hotovosti na pobočce nad
V
1000 Kč včetně

3. Založíme vám Fio osobní účet bez poplatků
a podepíšete žádost o změnu banky.

N
 eomezený počet příchozích a odchozích
plateb mezi ČR a SR v EUR

Vklad hotovosti na pobočce

4. Do 15 pracovních dnů vyřídíme vše za vás –
v novém účtu u Fio banky budete mít
nastavené všechny trvalé příkazy a inkasa
tak, jak tomu bylo u vašeho původního
účtu.

DALŠÍ VÝHODY
 dchozí a příchozí platba v měně EUR
O
v rámci SEPA jen za 20 Kč
Číslo účtu na přání zdarma
Účet zdarma a výhodný platební styk ve
14 cizích měnách: AUD, CAD, DKK, EUR,
GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB,
SEK, USD

75 poboček po celé ČR
Více než 150 bankomatů po celé ČR

VÝBĚRY HOTOVOSTI

	PŘEJDĚTE K FIO BANCE POMOCÍ
KODEXU MOBILITY!

 rvních 10 výběrů z bankomatů Fio banky
P
v měsíci máte zdarma.
S každou nově vydanou platební kartou
získáte automaticky jednorázový bonus
v podobě 2 bezplatných výběrů z cizích
bankomatů v České republice.
 okud navíc platební kartu aktivně
P
používáte a platíte s ní v obchodech či
na internetu, získáte za každé 4 000 Kč
(160 EUR) utracené kartou a zaúčtované
v jednom měsíci 1 bezplatný výběr z cizího
bankomatu
v ČR v měsíci následujícím.

Celkem tak můžete v každém měsíci využít
až 5 výběrů z cizích bankomatů zdarma.
S lužba Cashback umožňuje bezplatně
požádat o hotovost při nákupu
u obchodníka nad 300 Kč na stejné
pokladně, kde platíte.
Maximální výše výběru je 1 500 Kč.
Seznam obchodů, kde lze Cashback využít,
naleznete na: www.paypass.cz.

5. Vy pak jen nahlásíte změnu účtu
zaměstnavateli, správě sociálního zabezpečení (pro přijetí důchodu) či komukoliv, kdo
vám posílá peníze.

Jak získat Fio osobní účet?
Jednoduše a rychle online na webu
www.fio.cz - např. s pomocí kurýra,
který vám doveze smlouvu k podpisu nebo na
kterékoliv z poboček Fio banky.

