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FINANČNÍ REZERVA NA COKOLIV
Kontokorent
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.

Kreditní karta
Kreditní karta je spojena s úvěrem, proto nemusíte stále hlídat zůstatek na svém běžném 
účtu a můžete nakupovat bez starostí. Penězi z kreditní karty můžete kdykoli platit a jejich 
vrácení odložit na později.

Vydání i vedení kreditní karty je zdarma a můžete si sami zvolit začátek bezúročného 
období. Kreditní kartu si sjednáte online v Internetbankingu.

KDE NÁS NAJDETE

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

FIO OSOBNÍ ÚČET
BEZ POPLATKŮ A BEZ PODMÍNEK



VÝHODY BEZ POPLATKŮ 
 Založení a vedení účtu

  Internetbanking a mobilní aplikace 
Fio Smartbanking

  Příchozí a odchozí platby v rámci
Fio banky v 15 měnách 

  Příchozí a odchozí tuzemské platby
v korunách 

  Trvalé příkazy, SIPO, inkasa

  Příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR

Příchozí a odchozí standardní Europlatby
v EUR (SEPA platby)

  Bezkontaktní platební karta Mastercard 
Debit pro majitele účtu a další osobu

  10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky

  Až 5 výběrů měsíčně (minimálně vždy
jeden) z cizích bankomatů v ČR díky
aktivnímu používání karty.  
Každý měsíc 1 výběr z bankomatu
v zahraničí 

Vklad hotovosti na pobočce

  
Výběr hotovosti na pobočce nad
1000 Kč včetně
 

Změna PIN elektronicky nebo v libovolném
bankomatu zdarma.

Jednoduché a bezpečné placení mobilem
přes aplikaci Google Pay.

ZAKLÁDEJTE SI DALŠÍ 
PRODUKTY ONLINE

  V Internetbankingu v sekci +Nový 
produkt si můžete založit další osobní 
účty v 15 měnách, spořicí účty nebo 
termínované vklady. V Nastavení si je 
můžete pojmenovat a odkládat si na ně 
peníze. Platby mezi všemi účty v rámci 
Fio banky se provedou okamžitě a jsou 
zdarma.

  V Internetbankingu můžete zažádat
o kontokorent, kreditní kartu, debetní
kartu i sjednat si ke kartě cestovní
pojištění, nebo pojištění ztráty
a krádeže karty.

PŘEJDĚTE K FIO BANCE
POMOCÍ KODEXU MOBILITY!
Ušetříme vám starosti s vyřizováním – vše 
vyřešíme za vás zcela zdarma!
1. Navštivte kteroukoliv z našich poboček.

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

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

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

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

PLATEBNÍ KARTY K ÚČTU
  Karty můžete mít k účtům v CZK a EUR.

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

  Nabízíme také platební karty Visa a Maestro.

  Všechny karty Mastercard jsou součástí 
bonusového programu Priceless Specials. 

  Limity karet můžete měnit zdarma a online.    

Jak získat Fio osobní účet?  
Účet vám založíme během pár minut

na kterékoliv naší pobočce nebo vše vyřídíte 
online z pohodlí domova na www.fio.cz.

MOHLO BY SE VÁM HODIT
  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. 
    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.   

  Účet zdarma pro děti do 15 let a studenty
od 15 do 18 let s nastavitelnými limity
pro platby a výběry z bankomatu.   

VYBÍREJTE PENÍZE BEZ POPLATKŮ
  Prvních 10 výběrů z bankomatů Fio banky v
měsíci máte zdarma. Máme jich více než 180.    

  

Využívejte bezpečné a pohodlné bezkontaktní
výběry z bankomatu Fio banky.

FIO OSOBNÍ ÚČET
BEZ POPLATKŮ 
A BEZ PODMÍNEK

0 Kč

  
  

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

  

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

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. 


