MOHLO BY SE VÁM HODIT
Finanční rezerva na cokoliv
Sjednejte si kontokorent a získejte tak finanční rezervu ke svému podnikatelskému 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.

Podnikatelské úvěry
Nabízíme širokou škálu úvěrových produktů z oblasti provozního, investičního
i projektového financování.
I ndividuální přístup
Výše úvěru od 3 do cca 300 mil. Kč, obvyklá doba splatnosti 1–8 let (po dohodě i delší)
Nulové poplatky za vedení úvěru, účtu i platební styk
Úrok je počítán na denní bázi
Bez sankce za předčasné splacení
Preferováno je ručení nemovitostí, možné je ale ručit i bonitními pohledávkami nebo
movitým majetkem
Ocenění nemovitosti je pro obvyklé zástavy zdarma
Kontakt: uvery@fio.cz, 224 346 276

Transparentní účty zdarma
Účty s historií transakcí viditelnou na internetu a tedy přístupnou všem, kdo o ni mají zájem. Výhod transparentního účtu často využívají nejen neziskové organizace, ale i fyzické
osoby či obchodní a jiné společnosti, například společenství vlastníků bytových jednotek,
družstva, organizátoři akcí a poskytovatelé služeb s účastnickými či registračními poplatky.

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.
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DALŠÍ VÝHODY

0 Kč

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

Pro podnikatele, živnostníky a firmy nabízíme běžné bankovní
účty za stejných podmínek jako pro fyzické osoby
– bez poplatků a bez jakýchkoliv podmínek.

ZCELA ZDARMA A BEZ PODMÍNEK
Zřízení a vedení účtu

API Bankovnictví a aplikace Fio API Plus

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

 ezkontaktní platební karta MasterCard
B
Debit PayPass

Neomezený počet příchozích a odchozích
plateb v rámci ČR v CZK

Platební karta pro další osobu

 eomezený počet trvalých příkazů,
N
SIPO a inkas
Z aložení, změna, provedení a zrušení trvalých
příkazů, inkas i SIPO
Neomezený počet příchozích a odchozích
plateb mezi ČR a SR v EUR

Oprávnění k účtu je možné kdykoliv
nastavit i změnit v Internetbankingu
Číslo účtu na přání zdarma
Hotovostní operace na pobočkách Fio banky
75 poboček po celé ČR

 rvních 10 výběrů z bankomatů
P
Fio banky 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.

Více než 150 bankomatů po celé ČR

 elkem tak můžete v každém měsíci využít
C
až 5 výběrů z cizích bankomatů zdarma.

PLATEBNÍ KARTY

S lužba Cashback umožňuje bezplatně
požádat o hotovost při nákupu
u obchodníka nad 300 Kč na stejné
pokladně, kde platíte.
Maximální výše výběru je 1500 Kč.
Seznam obchodů, kde lze Cashback využít,
naleznete na www.paypass.cz.

Platební karty k účtům v CZK a EUR
Ke každému účtu nabízíme zdarma bezkontaktní platební kartu MasterCard Debit
PayPass pro sebe a další osobu

10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky

 nabídce také platební karty VISA
V
a Maestro nebo business a gold karty

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

 ožnost sjednat cestovní pojištění
M
i pojištění ztráty/krádeže platební karty

 ýběr hotovosti na pobočce nad
V
1000 Kč včetně

L imity platebních karet můžete měnit
zdarma a online v Internetbankingu

Vklad hotovosti na pobočce

VÝBĚRY HOTOVOSTI

Internetbanking

Jak získat
Fio podnikatelský účet?

 obilní aplikace Smartbanking pro iOS,
M
Android, Windows Phone

Na kterékoliv pobočce Fio banky
Platí pro fyzické osoby - podnikatele
i právnické osoby

