První investice zdarma
Nejčastěji kladené otázky

Na koho se akce vztahuje?
Akce se vztahuje na všechny nové klienty Patria Finance a.s., kteří si v období od 15. 10.
do 31. 12. 2018 plně aktivují svůj obchodní účet.
Každý nový klient získá nárok na svůj první realizovaný nákupní pokyn u Patria Finance do
konce roku 2018 bez poplatku.

Na jaké obchody se akce vztahuje?
Nabídka se vztahuje pouze na realizované nákupní pokyny. Poplatky za realizované
prodejní pokyny jsou účtovány podle Sazebníku poplatků, který naleznete zde.

Vztahuje se akce na všechny typy instrumentů?
Ano, akci na první nákup zdarma můžete využít na všechny typy instrumentů bez omezení
trhu či objemu investice. Pro určení prvního realizovaného nákupního pokynu je rozhodující
datum a čas realizace, nikoli datum a čas zadání pokynu. Akci lze využít do 31. 12. 2018.

Jaké výhody získáte, pokud u registrace uvedete svůj účet u ČSOB banky,
případně účet ČSOB Premium?
Klienti s účtem u ČSOB banky, který uvedou u registrace, mohou využít celkem 2 nákupní
pokyny bez poplatku. U klientů ČSOB Premium se jedná až o 3 nákupní pokyny bez
poplatku.

Lze získat dodatečně nákupy zdarma, i když u registrace uvedete číslo
účtu u jiné banky než ČSOB?
Pokud během registrace nemáte ještě založený běžný účet u banky ČSOB, uveďte při
registraci u Patria Finance svůj stávající účet. Tím získáte okamžitě nárok na první nákup
zdarma. Jakmile si poté účet u ČSOB založíte, dáte nám vědět a my Vám aktivujeme nárok
na další realizované nákupní pokyny bez poplatku.

Co je účet ČSOB Premium?
Veškeré informace k prémiové službě ČSOB Premium naleznete zde. V případě Vašeho
zájmu nás kontaktujte na 221 424 240 a my Vám rádi domluvíme schůzku s Premium
bankéřem dle Vašich preferencí.

Jak probíhá proces nákupu s nulovým poplatkem?
Kampaň se automaticky vztahuje na první, případně druhý či třetí realizovaný nákupní
pokyn. Fyzicky čerpání kreditu proběhne tak, že v den Vašeho nákupu se poplatek za nákup
strhne z Vašeho účtu, následující den Vám však poplatek vrátíme na Váš účet.
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Jak mohu provést změnu bankovního účtu?
Pro změnu bankovního účtu je potřeba vyplnit Dodatek na změnu bankovního účtu, který
naleznete zde. Pro zvýšení bezpečnosti je u tohoto dokumentu potřeba úředně ověřený
podpis. Ten lze zajistit na jakékoli pobočce ČSOB nebo v sídle Patria Finance zdarma,
případně na Czech Pointu.
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