
Nabízíme širokou škálu úvěrových produktů z oblasti provizního, investičního
i projektového financování.

SERVIS PRO PODNIKATELE

Podnikatelský kontokorent

  
  
  
  

  
 

Podnikatelské úvěry

  Individuální přístup
Výše úvěru od 3 do 540 mil. Kč, obvyklá doba splatnosti 1-8 let (po dohodě i delší)
Nulové poplatky za vedení úvěru, účty i platební styk
Úrok je počítán na denní bázi
Bez sankce za předčasné splacení
Preferováno je ručení nemovitostí, jako doplněk lze akceptovat ručení bonitními pohle-
dávkami, movitým majetkem, případně různé záruky nebo ručení cennými papíry.
Kontakt: uvery@fio.cz, aktuální telefonní kontakty naleznete na www.fio.cz

  

Zřízení a vedení úvěru zdarma.
Peníze čerpáte kdykoliv potřebujete a můžete je použít k jakémukoliv účelu.
Úrok platíte pouze z vypůjčené částky.
Půjčit si můžete od 5 tis. do 3 mil. Kč, popřípadě od 200 do 110 tis. EUR.
Výhodné pásmové úročení - úvěry do 300 tis. Kč/10 tis. EUR jsou úročeny sazbou
9,9 % p.a., částka nad tuto hranici je s úrokovou sazbou 7,9 % p.a.
Sleva za řádné splácení -  za každý rok bezproblémového plnění smlouvy o konto-
korentu vám snížíme sazbu o 1 %, max. o 5 %. Můžete tak získat úrokovou sazbu
4,9 % p.a. (pro část úvěru nad 300 tis. Kč/10 tis. EUR dokonce 2,9 % p.a.).  

  
  

  

Umožněte zákazníkům ve svém obchodě či e-shopu používat platební karty. Pořiďte si 
naše platební terminály či bránu a budete mít všechny své podnikatelské finance pod
jendou střechou a za výhodných podmínek. Sjednáte si je v Internetbankingu nebo na
pobočce.

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

Platební terminály a platební brána

 

PODNIKATELSKÉ
 

 

UNIKÁTNĚ BEZ POPLATKŮ

A FIREMNÍ ÚČTY



Jak získat Fio podnikatelský účet?
Na kterékoliv pobočce Fio banky

Pro podnikatele, živnostníky a firmy na-
bízíme běžné bankovní účty bez poplatků
a bez nutnosti splnit jakékoli podmínky. 

VÝHODY BEZ POPLATKŮ
A BEZ PODMÍNEK 

Založení a vedení účtu

Internetbanking a mobilní aplikace
Fio Smartbanking

API Bankovnictví pro propojení účtu
a účetního systému

Příchozí a odchozí platby v rámci Fio
banky v 15 měnách

Příchozí a odchozí tuzemské platby
v korunách

Trvalé příkazy, SIPO a inkasa

Příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR

Příchozí a odchozí standardní Europlatby
v EUR (SEPA platby)

Bezkontaktní platební karta Mastercard
Business pro majitele účtu a další osobu

10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky

Vklad hotovosti na pobočce

Výběr hotovosti na pobočce
nad 1000 Kč včetně
 

  

  

  

  

  

  Možnost zaregistrovat se do programu
Business Selection a získat další výhody,
jako např. volný vstup do letištních salónků.

Ke kartě si můžete sjednat cestovní
pojištění, nebo pojištění ztráty a krádeže
karty – na pobočce nebo online
v Internetbankingu.

V Internetbankingu můžete žádat
o kreditní kartu Mastercard Credit
Business (platí pro FOP).
 

  

 

 

PLATEBNÍ KARTY K ÚČTU
Karty můžete mít k účtům v korunách
a eurech

Bezkontaktní platební karta Mastercard
Business je zdarma pro majitele účtu
a další osobu

Nabízíme také platební karty Visa a Maesto
nebo zlaté karty

Všechny karty Mastercard jsou automaticky
součástí bonusového programu Priceless
Specials, který vrací procenta z nákupů ve
vybraných obchodech

  
 

  

  

VYBÍREJTE PENÍZE BEZ POPLATKŮ
  Prvních 10 výběrů z bankomatů Fio banky
v měsíci máte zdarma.

Každý měsíc máte zároveň 1 výběr zdarma
z cizího bankomatu v ČR a 1 výběr zdarma
z bankomatu v zahraničí.

Pokud navíc platební kartu aktivně 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 zdarma až 5 výběrů
z cizích bankomatů.

Ke každé nově vydané kartě získáte
jednorázový bonus 2 bezplatných výberů
z cizích bankomatů v ČR.

Vybírejte peníze zdarma v supermarketu -
služba Cashback umožňuje bezplatně požádat
o hotovost při nákupu u obchodníka na
stejné pokladně, kde platíte nákup.   

  

MOHLO BY SE VÁM HODIT
Účet zdarma a výhodný platební styk ve
14 cizích měnách: AUD, CAD, DKK, EUR,
GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB,
SEK, USD

Platby mezi všemi účty v rámci Fio banky
připisujeme okamžitě 24 hodin denně,
7 dní v týdnu

Tuzemské platby v korunách zadané ve
všední dny do poledne, tedy do 12 hodin,
budou připsány na účet příjemce v jiné
bance v ČR ještě tentýž den

Fyzické osoby-podnikatelé mohou nastavit
oprávnění k účtu v Internetbankingu

Číslo účtu na přání zdarma

Jednoduché a bezpečné placení mobilem
přes aplikaci Google Pay

   
 

   

  

  

   

   

TRANSPARENTNÍ 
ÚČTY ZDARMA
Chcete účet s viditelnou historií transakcí
na internetu přístupnou všem, kdo o ni má
zájem? Každý účet vám můžeme založit jako
transparentní nebo vám ztransparentníme
váš stávající Fio účet.

Vhodné například pro neziskové organizace,
společenství vlastníků bytových jednotek,
družstva, organizátory různých akcí,
poskytovatele služeb s účastnickými či
registračními poplatky a další fyzické osoby
či obchodní a jiné společnosti.        

PODNIKATELSKÉ
A FIREMNÍ ÚČTY 
UNIKÁTNĚ BEZ POPLATKŮ

0 Kč


