Kdo jsme?

SPECIALISTA
NA DEVIZOVÉ OPERACE

SPECIALISTA
 Jsme největší nebankovní obchodník s cizími měnami v České

republice. Své služby přímo nabízíme klientům v celé střední
Evropě. Aktivně působíme na českém, maďarském, polském,
slovenském, rumunském, německém a francouzském trhu.
HISTORIE A STABILITA
 Na českém finančním trhu působíme již od roku 1997.

JISTOTA A BEZPEČNOST
 Jsme řádným subjektem finančního trhu a podléháme regula-

ci České národní banky.
 Jsme držitelem licence k činnosti platební instituce a licence

• Nabízíme komplexní řešení
domácího a zahraničního platebního
styku pro firmy a podnikatele
• Poskytujeme individuální
směnné kurzy
• Provádíme zajištění kurzových rizik

obchodníka s cennými papíry, která nás opravňuje k realizaci
termínových obchodů.
 Na jednotlivých trzích jsme dozorováni místními národními
bankami dle jednotných pravidel evropské regulace.
DŮVĚRA A ZKUŠENOST
 Naše služby využívá přes 45 tisíc klientů.
 Celkový objem devizových obchodů neustále roste, roční

nárůst mezi roky 2020 a 2021 činil 7 %.
 Stále populárnější jsou mezi klienty zajišťovací operace. Jejich

objem stoupl například mezi roky 2020 a 2021 o 13 %.
Vývoj počtu klientů
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Nabízíme komplexní řešení devizov ých obchodů:

INTERNÍ PLATEBNÍ ÚČTY (IPÚ) V CIZÍCH MĚNÁCH
 Díky službě vedení IPÚ můžeme našim klientům nabídnout

jak časové, tak cenové zefektivnění zahraničního platebního
styku.
 IPÚ jsou vhodné především pro klienty, kteří přijímají cizí
měny od svých obchodních partnerů a zároveň jimi platí
své závazky – lze je využít k odesílání a přijímání cizích měn
na zahraniční účty nebo směnu na jiné cizí měny.
 Zřízení a provoz IPÚ je zcela zdarma.
 Každý klient může mít více IPÚ – pro každou měnu zvlášť.
ON-LINE OBCHODOVÁNÍ
 Pro obchodování on-line je pro naše klienty připravena

SMĚNA MĚN
 Nemáme tradiční kurzovní lístek, ale stanovujeme každému







klientovi individuální nabídku kurzu podle aktuální situace
na devizovém trhu. Nabízíme výrazně výhodnější kurzy oproti kurzovním lístkům bank a často jsou naše nabídky výhodnější než nabídky dealingů bank.
Nakoupíme / prodáme libovolné množství měny dle potřeb klienta.
Největší úspory přinášíme především firmám s pravidelnou
potřebou devizové směny.
V naší nabídce máme všechny standardní měny (CZK, EUR,
USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY,
HUF, CNY, RUB, RON, TRY, HRK, BGN).
Směnu měn provádíme standardně zdarma.

zdarma nová generace platformy pro elektronické obchodování se zahraničním měnami On-line Broker (OLB).
OLB přináší řadu výhod:
 Živé kurzy on-line bez nutnosti telefonování.
 Jednoduché zadání příkazů k úhradě pro realizaci od-

chozích úhrad.
 Kompletní přehled o historii transakcí 24 hodin denně.
 Kdykoliv možnost tisku všech dokumentů a výpisů

transakcí.
 Automatické uzavření obchodu při dosažení předem za-

daného kurzu – možnost až sedmidenního hlídání kurzů.

ZAHRANIČNÍ PLATBY A DOŠLÉ PLATBY

 Zvýhodněné poplatky za úhrady do zahraničí.

 Našim klientům zrealizujeme návazný platební styk (tj. měnu,

 Správa obchodních partnerů – rychlé zadávání či jejich

kterou klient nakoupí, zašleme požadovanému příjemci).
Úhrady do / ze zahraničí realizujeme rychle, spolehlivě
a s nízkými poplatky.
	Vybrané služby platebního styku poskytujeme v řadě případů
zcela zdarma (např. převody mezi vybranými českými, slovenskými, polskými a maďarskými bankami).
	
Transakce jsou prováděny bezhotovostně prostřednictvím
našich účtů. Těch máme otevřeno přes 100 po celé Evropě.

modifikace.
 Služba je poskytována zcela zdarma.
 Maximální míra zabezpečení veškerých transakcí reali-

zovaných přes OLB je samozřejmostí!

Jsme AKCENTA CZ

TERMÍNOVÉ OBCHODY
(FORWARD, SWAP, MĚNOVÁ OPCE)
 Klientům, kteří chtějí eliminovat rizika plynoucí z výkyvů

kurzů cizích měn, jsme schopni nabídnout širokou škálu
zajišťovacích instrumentů – termínových obchodů.
 Vždy hledáme takové řešení kurzového zajištění, které

nejlépe odpovídá potřebám každého klienta.

ZPRAVODAJSKÝ SERVIS PRO KAŽDÉHO
 Bezplatný zpravodajský servis nejen pro naše

klienty – zasílání denních a týdenních zpráv
o předpokládaném vývoji na finančním trhu.
 Monitoring směnných kurzů – zasílání aktu-

álních kurzů vybraných měnových párů (prostřednictvím sms nebo e-mailových zpráv).

 Termínové obchody jsou základním typem pevného mě-

 Informace o devizových trzích – naši obchod-

nového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či
prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, realizovaný
v předem stanovenou dobu.

níci jsou denně k dispozici pro bezplatnou
telefonickou nebo e-mailovou konzultaci o aktuální výši směnných kurzů a jejich předpokládaném vývoji.

 Díky zafixovanému kurzu má klient jistotu a zbavuje se

rizika plynoucího z budoucího negativního vývoje směnných kurzů.
 Termínový obchod lze uzavřít na neomezenou délku

(standardně do 1 roku).
 Počet uzavřených obchodů ani jejich maximální výše není

limitována.
 Náš zkušený tým je připraven navrhnout vždy optimální

Podrobné informace o našich
službách najdete na stránkách
www.akcentacz.cz, kde
navíc naleznete také aktuální
zpravodajství z devizových trhů.

strategii konkrétním potřebám každého klienta.
 UPOZORNĚNÍ: AKCENTA CZ upozorňuje, že uzavření

termínových obchodů uvedených v tomto materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší
míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace. Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové
stránce AKCENTA CZ www.akcentacz.cz/rizika-terminovych-obchodu.html a v Informační brožuře pro platební a investiční služby. Informace o rizicích rovněž poskytnou obchodníci společnosti AKCENTA CZ.

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Infolinka: +420 498 777 770
E-mail: info@akcenta.eu
Internet: www.akcentacz.cz

AKCENTA CZ nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk
způsobené jakýmkoliv osobám použitím
informací a údajů obsažených v uvedeném marketingovém materiálu.

