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Most

Ústí n. L. Česká Lípa

Chomutov

Teplice

Děčín

Karlovy Vary
Sokolov

Cheb Kladno

2x Plzeň

Klatovy

Příbram
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České Budějovice
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Trutnov
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Kolín
Pardubice
Chrudim

Šumperk
Ústí n. Orlicí

Havlíčkův Brod Žďár n. S.

Jihlava

Svitavy

3x Ostrava
Opava

Přerov

4x Brno
BlanskoTřebíč

Znojmo Hodonín
Břeclav

Uherské Hradiště

Nový Jičín
Valašské Meziříčí

Frýdek-Místek
Havířov

Vsetín
Kroměříž Zlín

2x Olomouc

Karviná-Fryštát

Prostějov

15x Praha

Třinec

Písek

Louny

Jindřichův Hradec

Bruntál

Český Těšín
Nymburk

Litoměřice

Beroun

KDE NÁS NAJDETE

JAK ZÍSKAT KREDITNÍ KARTU?
Kreditku si sjednáte jednoduše online ve svém Internetbankingu
(sekce „+Nový produkt“) nebo na kterékoli naší pobočce.

Jičín

KREDITNÍ KARTY
NÁKUPY BEZ STAROSTÍ



JAK SPLÁCET KREDITNÍ KARTU
BEZ STAROSTÍ A ÚROKŮ? 
Máte několik možností, jak si zjednodušit 
splácení kreditní karty. Abyste na dorovnání 
účtu nezapomněli, můžete si nastavit 
upozornění na blížící se konec bezúročného 
období a to buď e-mailem (zdarma), nebo SMS
zprávou (zpoplatněno dle ceníku).

Pokud na splátky nechcete myslet vůbec,
nastavte si v Internetbankingu bezplatné
inkaso na celou vyčerpanou částku. Z vašeho
běžného Fio účtu vám pak automaticky
převedeme peníze na kreditní kartu
a vyčerpanou částku splatíme.  

PARAMETRY KREDITNÍ KARTY

  

Úvěrový limit karty od 10 000 do 500 000 Kč

Minimální měsíční splátka 5 %, minimálně
500 Kč

Pro spotřebitele a fyzické osoby –
podnikatele 

Kreditní kartu si sjednáte v Internetbankingu
nebo na pobočce 

JAK FUNGUJE KREDITNÍ KARTA?
Při žádosti o kreditní kartu si zvolíte datum, kdy
chcete dostávat výpis za tzv. zúčtovací období,
což je až 30 dní, během kterých můžete kartou
platit a přitom nemusíte vyčerpanou částku
hned splatit. Po skončení zúčtovacího období
vám pošleme výpis transakcí, pak máte 15 dní
na splacení. Pokud to během nich uděláte, ať
už převodem z účtu, nebo nastaveným 100%, 
inkasem, či vložením peněz na pobočce,
nebudete platit žádný úrok.    

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

Všechny kreditní karty jsou součástí
bonusového programu Priceless Specials
 Držitelé business kreditních karet se mohou 
zaregistrovat do programu MasterCard  

Upozornění na blížící se konec bezúročného 
období vám zdarma pošleme e-mailem,
případně SMS zprávou za poplatek 

Business Selection a získat další výhody
(např. vstup do letištních salónků)

Jednoduché a bezpečné placení mobilem
přes aplikaci Google Pay

  10 výběrů měsíčně z našich bankomatů
bez poplatků

  Až 5 výběrů měsíčně z cizích bankomatů
v ČR bez poplatků díky aktivnímu používání
karty (minimálně vždy jeden)

1 výběr měsíčně z bankomatu kdekoliv
na světě zdarma

Na výběry z bankomatů se nevztahuje bezúročné
období a jsou tedy úročeny aktuální sazbou.
Pokud si však do konce dne, kdy jste vybíral/a,
pošlete na kreditní účet peníze a dostanete se na
nulu nebo do kladného zůstatku, nebude Vám
výběr úročen. 

KREDITNÍ KARTY
NÁKUPY BEZ STAROSTÍ

 

Kreditní karta je spojená s úvěrem, proto
nemusíte stále hlídat zůstatek na svém
běžném účtu a můžete nakupovat bez
starostí. Kreditní kartou můžete kdykoli
platit a vrácení peněz odložit na později.
Pokud je splatíte během bezúročného
období, neplatíte žádný úrok.

VÝHODY KREDITNÍ KARTY
  

  Mastercard Credit pro fyzické osoby 

  Mastercard Credit Business pro fyzické
osoby - podnikatele 

  Volitelný začátek bezúročného období – 
na splacení bez úroku máte až 45 dní

Kreditní kartou můžete platit v obchodech
a na internetu nebo vybírat z bankomatů

10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky
bez poplatků (výběry z bankomatů jsou
ihned úročeny)

  Inkaso na splacení celé vyčerpané částky
zdarma 

  

Bezúročné období 45 dní
Termín pro splacení
vyčerpané částky

bez úroků

zbývá

dní
45

zbývá

dní
15

zbývá

dní
0

Placení kreditní kartou Období pro uhrazení
6.4. 5.5. 20.5.

Úroky

Konec zúčtovacího období (Výpis z účtu)

Abyste z plateb kreditní kartou provedených
v zúčtovacím období (6. 4.–5. 5.) neplatili
žádný úrok, je třeba celou částku uhradit do
20. 5., tedy do 45 dní od začátku zúčtovacího
období (6. 4.). V případě, že celou částku do
stanoveného dne nezaplatíte, úroky se budou
účtovat od provedené platby
kreditní kartou.    

Modelový příklad, jak funguje bezúročné období, během kterého neplatíte žádné úroky z plateb kartou.

Vydání i vedení kreditní karty je zdarma 

Více informací o kreditních kartách
najdete na www.fio.cz 

Reprezentativní příklad

Spotřebitelský úvěr ke kreditní kartě v celkové výši
30.000,- Kč s těmito parametry: doba trvání 1 rok, výše 11 měsíčních

splátek úroků z úvěru činí: 1) 725,52 Kč, 2) 441,33 Kč , 3) 397,51 Kč, 4) 355,69 Kč,
5) 313,89 Kč, 6) 272,09 Kč, 7) 230,28 Kč, 8) 188,47 Kč, 9) 146,67 Kč, 10) 104,86 Kč, 11) .84,31 Kč.

Výše měsíčních splátek jistiny činí 2.500,- Kč a bude jich celkem 12, pevná úroková sazba činí 19,90 % p.a.,
výše RPSN činí 21,79 % p.a., celková částka splatná spotřebitelem činí 33.260,62 Kč.


