POMÁHAME VÁM INVESTOVAŤ
Uvažujete o investovaní do akcií a podobných cenných papierov, ale nemáte dosť času,
skúseností alebo informácií? Informujte sa o službách Osobný maklér alebo Správa
portfólia. Svoje investície môžete mať neustále pod kontrolou prostredníctvom online
aplikácie e-Broker.

OSOBNÝ MAKLÉR
Fio banka klientovi ponúkne skúseného makléra, ktorý sa trvale venuje starostlivosti
o klientove investície.
Klient si ponecháva kontrolu nad každou transakciou.
Za služby Osobného makléra Fio banka získava podiel na zhodnotení klientových
prostriedkov.
Osobné stretnutie je možné dohodnúť si buď osobne na pobočke, alebo telefonicky:
+ 420 224 346 493

SPRÁVA PORTFÓLIA
Profesionálna správa prostriedkov
Okamžitá kontrola Vášho portfólia

UPOZORNENIE

Štvrťročná písomná správa
o dosiahnutých výsledkoch

Zaistenie
portfólia

Investície do finančných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností
stratové. Obchodovanie s cennými papiermi na úver (margin) je vysoko rizikové a je
určené skúseným investorom. V dôsledku pákového efektu sa v prípade nepriaznivého
vývoja kurzu strata znásobuje, pričom v prípade nedostatočného ručenia môže obchodník
uzavrieť otvorenú pozíciu aj bez predchádzajúceho kontaktovania klienta. Ktorýkoľvek
cenný papier môže byť vyradený zo zoznamu úverovateľných či požičateľných cenných
papierov, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, čo môže mať negatívne dôsledky
na dĺžku trvania otvorenej pozície alebo na požadovanú výšku zaistenia. Pri neúspešnej
špekulácii na pokles kurzu (tzv. Short Sale), môže celková strata prevýšiť objem vlastných
investovaných prostriedkov investora, pretože rast kurzu nie je teoreticky obmedzený.
Na výšku prípadného zisku majú okrem daní negatívny vplyv aj poplatky hradené za
uskutočnené obchody, evidenciu finančných nástrojov a úroky aj poplatky hradené
v súvislosti s požičanými cennými papiermi alebo peniazmi. Investícia
v cudzej mene je spojená s tzv. menovým rizikom, kedy výnos
môže kolísať aj v dôsledku výkyvu menových kurzov.
Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky
IČO: 36 869 376
Dunajská 1, 811 08, Bratislava
www.fio.sk

INVESTÍCIE ONLINE
ZHODNOŤTE SVOJE FINANCIE

PRE ZAČIATOČNÍKOV

INVESTÍCIE ONLINE
ZHODNOŤTE SVOJE
FINANCIE

Obchodovanie s cennými papiermi
pomocou internetu umožňuje úplnú
kontrolu nad stavom Vašich finančných
prostriedkov. V prípade potreby môžete
v priebehu niekoľkých sekúnd nakúpiť či
predať akcie a iné cenné papiere, a to
bez obmedzenia minimálnou
čiastkou.

Demoverzia aplikácie e-Broker zadarmo
Vzorové portfóliá Fio banky TradeFio
a PortFio k nahliadnutiu na www.fio.sk
Pravidelné investičné spravodajstvo na
webstránke Fio banky
Bezplatné investičné semináre
pre začiatočníkov, ale aj pre
pokročilejších investorov
Inšpirovať sa môžete vzorovým
portfóliom analytikov Fio banky

INVESTÍCIE DO KOMODÍT, MIEN
A AKCIOVÝCH INDEXOV
(FUTURES)

Fio banka je najväčší online broker na
Slovensku a v Českej republike

Používanie aplikácií je úplne zadarmo

AKO SI OTVORIŤ ÚČET
Pohodlne aj doma cez Váš
Internetbanking
Osobne na pobočke
Fio banky

Krátkodobé investovanie je vhodné pre
aktívnych investorov, ktorí uskutočňujú
krátkodobé obchody pri špekuláciách na
rast alebo pokles. S ponúkanými produktmi
má investor možnosť byť aktívny pri
akejkoľvek situácii na trhu.

Sledujte kurzy akcií a spravodajstvo
maklérov Fio banky

INVESTOVANIE S FIO BANKOU

Vlastné aplikácie e-Broker pre počítače
a Smartbroker pre mobilné telefóny
a tablety

KRÁTKODOBÉ
INVESTOVANIE

SKÔR NEŽ ZAČNETE INVESTOVAŤ
Stanovte si investičný horizont (dĺžku
investície)
Určite si vaše finančné ciele (očakávaný
výnos)
Buďte pripravení aj na to, že investície
môžu kolísať
Môžete obchodovať online, na pobočke
Fio banky alebo telefonicky
Obchodovanie je možné na burzách
v Nemecku, USA, ČR a Maďarsku
Investovať môžete do akcií, derivátov,
ETF či certifikátov

Futures sú štandardizované pevné
termínované kontrakty, s ktorými
sa aktívne obchoduje na verejných
trhoch takmer 24 hodín denne.
Obchodovateľné komodity: ropa,
zemný plyn, zlato, striebro, meď,
obilniny, meny, akciové indexy
a ďalšie.
Obchodujú sa malé, veľké a micro
kontrakty bez možnosti fyzického
dodania/odberu komodity.

MOŽNOSŤ ŠPEKULOVAŤ NA
POKLES (SHORT SALE)
Pri očakávanom poklese trhovej hodnoty
cenných papierov je možné realizovať short
sale, t. j. predaj akcií požičaných od Fio
banky na burze.
Short sale je možné kedykoľvek v
budúcnosti čiastočne alebo úplne uzavrieť.
Pri short sale môže celková strata prevýšiť
objem investovaných vlastných prostriedkov
investora, preto je tento spôsob investovania
značne rizikový a určený je skúsenejším
investorom.

OBCHODOVANIE NA ÚVER
(MARGIN)
Možnosť obchodovať na burzách v USA,
Nemecku, českej burze RM-SYSTÉM,
Burze cenných papírů Praha s využitím
požičaných prostriedkov pre znásobenie
veľkosti investície a teda aj možnosti
niekoľkonásobného výnosu pri tzv.
pákovom efekte.
Znásobená môže byť v prípade nepriaznivého vývoja aj strata. Obchodovanie
na úver je preto určené skúseným
investorom.

Investície do futures patria medzi
rizikovejšie a sú preto určené
skúsenejším investorom.

UPOZORNENIE:
Investície do finančných nástrojov
sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých
okolností stratové.

