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MOHLO BY SA VÁM HODIŤ
Kontokorent na čokoľvek
Dohodnite si kontokorent a získajte tak finančnú rezervu k svojmu osobnému účtu.
Vďaka kontokorentu môžete ísť na svojom účte do mínusu, a to kedykoľvek a opakovane.
Požičané peniaze môžete použiť na čokoľvek.

    Peniaze čerpáte vždy, keď ich potrebujete
    Môžete ich použiť k akémukoľvek účelu
    Úrok platíte len z požičanej čiastky
    Poskytneme vám rezervu 200 až 110 000 EUR
    Alebo 5 000 až 3 000 000 Kč
    K osobnému alebo podnikateľskému účtu
 
Študenti druhého a vyššieho ročníka vysokej školy môžu žiadať o kontokorent k osobné-
mu účtu do výšky 350 EUR. Stačí so sebou priniesť potvrdenie o prezenčnej forme štúdia 
a doklad totožnosti. Veková hranica pre pridelenie kontokorentu je 26 rokov (pre dokto-
randov 28 rokov).
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BEZ POPLATKOV A BEZ PODMIENOK

FIO OSOBNÝ ÚČET 



FIO OSOBNÝ ÚČET
BEZ POPLATKOV
A BEZ PODMIENOK 

PLATOBNÉ KARTY? 
ZADARMO!  

  Ponúkame MasterCard Debit
Contactless

Vydanie a vedenie platobnej karty 

1x pre majiteľa, 1x pre ďalšiu osobu

Plaťte kartou všade a zadarmo

  
  Platobné karty k účtu v EUR a CZK 

POISTENIE KU KARTÁM SPORIACI ÚČET? ZADARMO!
Fio konto je špeciálny sporiaci účet bez
výpovednej lehoty s vyšším úročením,
ako má bežný účet. Založte si k svojmu
osobnému účtu zadarmo sporiaci účet
Fio konto. Vo svojom Internetbankingu
potom môžete prevádzať financie medzi
svojimi účtami neobmedzene, online
a bez poplatkov!

ĎALŠIE VÝHODY

Oprávnenia pre ďalšie osoby
v Internetbankingu je možné kedykoľvek
nastaviť či zmeniť 

  

Vlastné číslo účtu na želanie zadarmo

Všetky prevody v rámci Fio banky SR
a ČR prebiehajú zadarmo a online 24/7 

Až 5 účtov zadarmo v každej z uvedených
mien (AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HRK,
HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD) 

  
  

Pobočka v každom krajskom meste
a väčších okresných mestách

Bezpečné platenie mobilom cez modernú
mobilnú aplikáciu Google Pay

Ako získať Fio osobný účet?  
Účet si môžete založiť rýchlo

a jednoducho online na www.fio.sk
alebo na ktorejkoľvek z pobočiek Fio banky.

 

  Internetbanking a mobilná aplikácia
Fio Smartbanking 

Založenie, vedenie a zrušenie účtu 

  Neobmedzené množstvo prijatých 
a odoslaných platieb v EUR v rámci SEPA  

  Platby v CZK z/do akejkoľvek českej banky  

Trvalé príkazy a inkasá  

  Transparentný účet 

  API bankovníctvo a aplikácia FIO API Plus 

  Bezkontaktná platobná karta MasterCard 
Debit Contactless

  Platobná karta pre ďalšiu osobu

Každý mesiac 2 výbery z bankomatov po
celom svete 

Výber EUR v hotovosti na pokladni
(nad 50 EUR vrátane)
  

  Vklad EUR v hotovosti na pokladni
(uskutočnený majiteľom či oprávnenou 
osobou k účtu)

0 €

CESTOVNÉ POISTENIE FAMILY

Cestujete na dovolenku? Užívate si rekreáciu
v zahraničí? Buďte s celou rodinou bez obáv
s naším cestovným poistením.

Varianty poistenia:  

     Standard 

     Exclusive
     Gold

POISTENIE STRATY A KRÁDEŽE
(NIELEN) KARTY

Je pre Vás strata vecí nočnou morou?
S naším poistením straty a krádeže
(nielen) karty už byť nemusí.

Varianty poistenia: 

     Basic 

     Classic
     Extra

K platobným kartám Fio banky máte 
možnosť dohodnúť si doplnkové poistenie. 
Na výber je cestovné poistenie pre vaše 
cesty do zahraničia, poistenie proti
zneužitiu karty alebo poistenie právnej 
ochrany vodičov.

ČO VŠETKO U NÁS
MÁTE ZADARMO


