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VÝHODY
S aplikací Smartbroker můžete sledovat dění na 
akciových trzích v ČR i zahraničí. Díky Smart-
brokeru můžete ve svém telefonu ovládat svůj 
obchodní účet, prohlížet historii transakcí, 
zadávat nákupní či prodejní pokyny, přečíst si 
zprávy z trhů, měnit nastavení aplikace, najít 
nejbližší pobočku nebo si spočítat poplatky za 
obchodování a ověřit si tak, že u Fio banky jsou 
jedny z nejnižších.

JAK ZÍSKAT SMARTBROKER
Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Smart-
broker z AppStore nebo Google Play do své-
ho chytrého telefonu nebo tabletu. Pokud 
jste již klientem Fio banky a máte svůj vlast-
ní obchodní účet, získáte přístup do zabez-
pečené části aplikace v globálním nastavení 
Vaší aplikace e-Broker, kde si zvolíte heslo 
pro přihlášení a nastavíte další parametry 
dle Vašich potřeb.
Pokud nejste klientem Fio banky a nemáte 
svůj vlastní obchodní účet, můžete již nyní 
procházet základní funkce, jako je zobrazení 
libovolného cenného papíru a přehled zpra-

vodajství. Pro přístup do zabezpečené části 
aplikace je potřeba znát uživatelské jméno 
a heslo. V nastavení aplikace je možné zřídit 
demoverzi, která Vám přístup do zabezpeče-
né části aplikace umožní.

INFORMACE O BANCE
Smartbanking je rozdělen do dvou částí – 
první je přístupná všem a poskytuje důležité 
informace o bance. Zejména jde o možnost 
vyhledat nejbližší pobočku nebo bankomat Fio 
banky podle aktuální polohy, seznam poboček 
včetně kontaktních údajů, kurzovní lístek nebo 
kalkulačku poplatků.

INFORMACE O VAŠEM ÚČTU
Pro klienty Fio banky jsou v aplikaci dostup-
né informace o jejich účtu – přehled zůstatků 
na všech aktivních účtech (běžných, spořicích 
a termínovaných), až tříměsíční historie trans-
akcí nebo přehled plateb s budoucí splatností. 
Aplikace také nabízí možnost zobrazení výpi-
sů ve formátu PDF. Veškerá komunikace mezi 
mobilním telefonem a bankou je šifrována. 

AKTIVNÍ SPRÁVA ÚČTU
Smartbanking umožňuje zadávat převody mezi 
vlastními účty, jednorázové platební příkazy 
v CZK v rámci ČR, v EUR na Slovensko nebo 

v EUR v rámci eurozóny (TARGET2). Klient může 
pro zjednodušení zadat opakovanou platbu 
z detailu již realizované transakce nebo vytvá-
řet, editovat a zobrazovat šablony jednotlivých 
plateb a europlateb. Další výhodou je možnost 
jednoduše zadávat platby pomocí QR kódu.
Smartbanking také umožňuje spravovat pla-
tební karty Fio banky - zobrazovat jejich detaily 
i nezaúčtované transakce, měnit limity nebo 
kartu dočasně blokovat a opět odblokovat.

JAK ZÍSKAT SMARTBANKING
Získat přístup do Smartbankingu je velmi 
jednoduché a časově nenáročné. Stačí si 
stáhnout zdarma aplikaci z AppStore, Goo-
gle Play (Android Marketu) nebo z mar-
ketu Windows Phone - poté je vám ihned 
k dispozici informativní část. Přístupové 
údaje pro správu účtu si vytvoříte a akti-
vujete ve svém internetovém bankovnic-
tví na stránce globálního nastavení, kde 
je potřeba nastavit bezpečnostní prvky 
a změnu nastavení autorizovat.
Na tomtéž místě je rovněž možné aplikaci
kdykoliv deaktivovat.

Chcete mít peníze stále pod kontrolou? Využijte svůj smartphone pro rychlý, 
pohodlný a bezpečný přístup ke svému účtu. Fio banka jako první banka v ČR 
uvedla na trh jedinečný Smartbanking – aktivní bankovní aplikaci vyvinutou 
speciálně pro chytré telefony. Zřízení, používání Smartbankingu i realizace 
domácích transakcí jeho prostřednictvím je zcela zdarma.

Mějte přehled o svém portfoliu skutečně kdekoliv a kdykoliv. Chcete sledo-
vat vývoj na burze a mít možnost na něj reagovat, i když například cestujete 
z práce domů a máte u sebe jen svůj smartphone nebo tablet? Právě pro Vás 
Fio banka vyvinula bezplatnou nativní aplikaci s názvem Smartbroker!
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O FIO BANCE

Fio banka je novou českou bankou, která navazuje na úspěšnou sedmnáctiletou historii 
Finanční skupiny Fio. Je ryze českým subjektem s českými majiteli a své služby poskytuje 
na více než sedmdesáti pobočkách po celé České republice. Nabízí širokou škálu produktů 
pro řešení osobních i fi remních fi nancí v oblasti tradičních bankovních a  investičních 
služeb. Je držitelem ocenění Zlatý Měšec, Zlatá koruna, Bankovní inovátor, Broker roku, 
Banka pro podnikatele, Vstřícná banka a Nejdynamičtější banka roku 2012.
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Tento materiál je informativní povahy a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.


