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MOHLO BY SA VÁM HODIŤ
Kontokorent na čokoľvek

Podnikateľské úvery
Ponúkame širokú škálu úverových produktov z oblasti prevádzkového, investičného
i projektového financovania. 

 Individuálny prístup
  Úvery poskytujeme od 100 tis. do 20 mil. EUR, obvyklá doba splatnosti 1-8 rokov
(po dohode aj dlhšia)

Nulové poplatky za vedenie úveru, účtu i platobný styk  
  Úrok je počítaný na dennej báze
  Bez sankcie za predčasné splácanie
  Preferované je ručenie nehnuteľnosťou, možné je ale ručiť i bonitnými pohľadávkami
alebo hnuteľným majetkom
  Ocenenie nehnuteľnosti je pre obvyklé zábezpeky zadarmo
  Kontakt: uvery@fio.sk, +420 224 346 276, +420 224 346 884

MAPA POBOČIEK

Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky
IČO: 36 869 376
Dunajská 1, 811 08, Bratislava
www.fio.sk

Liptovský Mikuláš

Dohodnite si kontokorent a získajte tak finančnú rezervu k svojmu účtu. Vďaka 
kontokorentu môžete ísť na svojom účte do mínusu, a to kedykoľvek a opakovane. 
Požičané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek. Na výber máte 4 tarify 
kontokorentného úveru podľa toho, či si potrebujete požičať peniaze na dlhšie obdobie 
alebo iba krátkodobo, niekoľkokrát do roka.

PODNIKATEĽSKÉ
A FIREMNÉ ÚČTY  

 

UNIKÁTNE BEZ POPLATKOV



  

  

  

 ĎALŠIE VÝHODY

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

Účet zadarmo a výhodný platobný styk
v EUR a 14 ďalších menách: AUD, CAD,
CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK,
PLN, RUB, SEK, USD  

Vlastné číslo účtu na želanie zadarmo

Pobočka v každom krajskom meste
a väčších okresných mestách

 PLATOBNÉ KARTY

Ku každému účtu ponúkame bezkontaktnú
platobnú kartu MasterCard Business
Contactless zdarma pre majiteľa účtu 

Platobné karty k účtom v EUR a CZK 

V ponuke sú ešte tiež MasterCard Gold
Contactless, MasterCard Platinum 
Contactless alebo Maestro Contactless

Limity platobných kariet môžete zadarmo
meniť v Internetbankingu
či Smartbankingu  

TRANSPARENTNÉ ÚČTY
ZADARMO 

Účty s históriou transakcií viditeľnou na
internete a teda prístupnou všetkým, ktorí
o ňu majú záujem. Výhody transparentného
účtu často využívajú nielen neziskové
organizácie, ale aj fyzické osoby či obchodné
a iné spoločnosti, napríklad družstvá,
organizátori akcií a poskytovatelia služieb
s účastníckymi či registračnými poplatkami.

  

  Internetbanking a mobilná aplikácia
Fio Smartbanking  

Založenie, vedenie a zrušenie účtu 

  Neobmedzené množstvo prijatých 
a odoslaných platieb v rámci Fio banky
v 15 menách 

  Neobmedzené množstvo prijatých 
a odoslaných platieb v EUR v rámci SEPA 

  Platby v CZK z/do akejkoľvek českej banky

Neobmedzený počet trvalých príkazov
a inkás
  

  Založenie, zmena, vykonanie a zrušenie
trvalých príkazov a inkás 

  Bezkontaktná platobná karta pre
podnikateľov MasterCard Business
Contactless

Platobná karta pre ďalšiu osobu

Každý mesiac 2 výbery z bankomatov po
celom svete

API bankovníctvo a aplikácia Fio API Plus

Vklady EUR v hotovosti na pokladni
(uskutočnené majiteľom či oprávnenou
osobou k účtu)

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

Bezpečné platenie mobilom cez modernú
mobilnú aplikáciu Google Pay
    
 

      

  

  

PODNIKATEĽSKÉ
A FIREMNÉ ÚČTY
UNIKÁTNE
BEZ POPLATKOV
Pre podnikateľov, živnostníkov a firmy
ponúkame bežné bankové účty za
rovnakých podmienok ako pre fyzické
osoby – bez poplatkov a bez podmienok. 

Ako získať podnikateľský účet?

Na ktorejkoľvek pobočke Fio banky

Platí pre fyzické osoby – podnikateľov
aj právnické osoby 

POISTENIE KU KARTÁM

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 U NÁS MÁTE ZADARMO


