Kim jesteśmy?

SPECIALISTA OD OPERACJI
DEWIZOWYCH

SPECJALIŚCI
 Jesteśmy największym niebankowym podmiotem handlu wa-

lutami w Republice Czeskiej. Swoje usługi oferujemy klientom
w sposób bezpośredni w całej Europie. Działamy aktywnie
na rynku czeskim, węgierskim, polskim, słowackim, rumuńskim, niemieckim i francuskim.
HISTORIA I STABILNOŚĆ
 Na czeskim rynku finansowym jesteśmy już od 1997 roku.

GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO
 Jesteśmy zgodnie z prawem podmiotem rynku finansowego

i podlegamy regulacjom Narodowego Banku Czeskiego.
 Posiadamy licencję na prowadzenie instytucji płatniczej i li-

cencję na handel papierami wartościowymi, które uprawniają
nas do realizacji transakcji terminowych.
 Na poszczególnych rynkach jesteśmy nadzorowani przez
lokalne banki narodowe, zgodnie z jednotliwymi zasadami
regulacji europejskich.

• Oferujemy kompleksowe rozwiązania
dla krajowych i zagranicznych
przelewów dla firm i przedsiębiorców
• Udzielamy indywidualnych kursów walut
• Wykonujemy zabezpieczenia ryzyka
walutowego

WIARYGODNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
 Z naszych usług korzysta już 39 tysięcy klientów.
 Całkowity obrót transakcji bezustannie rośnie, roczny wzrost

pomiędzy 2017 a 2018 wyniósł 9 %.
 Coraz popularniejsze stają się wśród klientów operacje za-

bezpieczające. W 2018r. w porównaniu z 2017r. obrót operacji zabezpieczających wzrósł o 19 %.
Zmiana liczby klientów
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WYMIANA WALUT
 Nie mamy tradycyjnej tabeli kursów, ale dla każdego klienta







określamy ofertę indywidualną kursów zależnie od bieżącej
sytuacji na rynku walut. Oferujemy kursy wyraźnie korzystniejsze względem tabeli kursów banków i często nasze oferty
są korzystniejsze, niż oferta dealing'ów bankowych.
Zakupimy / sprzedamy dowolną ilość waluty według potrzeb
klienta.
Największe oszczędności przynosimy głównie firmom regularnie wymieniającym walutę.
W naszej ofercie mamy wszystkie standardowe waluty
(CZK, EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK,
AUD, JPY, HUF, CNY, RUB, RON, TRY, HRK).
Wymianę walut wykonujemy standardowo nieodpłatnie.

WEWNĘTRZNE RACHUNKI PŁATNOŚCIOWE (WRP)
W WALUTACH OBCYCH
 Dzięki usłudze prowadzenia WRP naszym klientom może-

my zaoferować zarówno czasowe, jak i kosztowe zefektywizowanie przelewów zagranicznych.
 WRP są wygodne szczególnie dla klientów, którzy przyjmują walutę obcą od swoich partnerów handlowych i jednocześnie waluta obcą płacą swoje zobowiązania – można
je wykorzystać do wysyłania i odbierania walut obcych
z rachunków zagranicznych lub wymiany na waluty obce.
 Uruchomienie i prowadzenie WRP jest w pełni bezpłatne.
 Każdy klient może mieć więcej WRP – oddzielnie dla każdej waluty.
OPERACJE ON-LINE
 Do operacji on-line dla naszych klientów przygotowaliśmy

nową generację darmowej platformy transakcji elektronicznych z walutami zagranicznymi On-line Broker (OLB).
OLB daje szereg korzyści:
 Kursy bieżące on-line bez potrzeby telefonowania.
 Proste składanie polecenia przelewu dla przelewów za-

granicznych.
 Kompletny przegląd historii operacji 24 na dobę.
 Możliwość wydruku w dowolnej chwili wszystkich do-

kumentów i potwierdzeń operacji.
 Automatyczne zawieranie transakcji przy uzyskaniu

PRZELEWY ZAGRANICZNE I PRZELEWY PRZYCHODZĄCE
 Realizujemy przelewy powiązane naszych klientów (tzn. wa-

lutę zakupioną przez klienta wysyłamy do określonego odbiorcy). Przelewy zagraniczne, w obie strony, wykonujemy
szybko, niezawodnie i z niskimi opłatami.
	Wybrane usługi płatnościowe świadczymy w wielu przypadkach całkiem nieodpłatnie (np. przekazy między wybranymi
czeskimi, słowackimi, polskimi i węgierskimi bankami).
	
Transakcje są wykonywane bezgotówkowo za pośrednictwem naszych rachunków. Mamy ich otwartych ponad 100
w całej Europie.






wcześniej zadanego kursu – możliwość nawet siedmiodniowego monitorowania kursów.
Preferencyjne opłaty za przelewy zagraniczne.
Obsługa partnerów handlowych – szybkie przelewy
i ich modyfikacje.
Usługa jest świadczona zupełnie nieodpłatnie.
Maksymalny poziom zabezpieczenia wszelkich operacji
realizowanych za pomocą OLB jest oczywistością!

Jesteśmy AKCENTA

TRANSAKCJE TERMINOWE
(FORWARD, SWAP, OPCJE WALUTOWE)
 Dla klientów, którzy chcą wyeliminować ryzyko wynika-













jące z wahań kursów walut, możemy zaoferować szeroką
skalę instrumentów zabezpieczających – transakcji terminowych.
Zawsze szukamy takiego rozwiązania zabezpieczenia
kursowego, które najlepiej odpowiada potrzebom każdego klienta.
Transakcje terminowe są podstawowym rodzajem stałego
zabezpieczenia kursowego. Chodzi tu o umowę o przyszłym zakupie lub sprzedaży waluty dla sztywno ustalonego
kursu, realizowanego dla wcześniej ustalonego czasu.
Dzięki ustalonemu kursowi klient może mieć pewność
i unika ryzyka związanego z ewentualnymi przyszłymi negatywnymi zmianami kursów walut.
Transakcje terminowe można zawierać dla nieograniczonego okresu (standardowo do 1 roku).
Ilość zawartych transakcji i ich maksymalna wysokość nie
są limitowane.
Nasz doświadczony zespół jest zawsze przygotowany
do zaprojektowania optymalnej strategii odpowiadającej
potrzebom danego klienta.
UWAGA: AKCENTA wraca uwagę, że zawarcie transakcji terminowych opisanych w tym materiale zawiera
ryzyka, z którymi klient ma obowiązek zapoznać się w
możliwie najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć
i ewentualnie wystąpić o dalsze informacje. Szczegółowe informacje o ryzykach dotyczących transakcji terminowych są zamieszczone na stronie internetowej:
wwwww.akcenta.pl/ryzyka-transakcji-terminowych.
html oraz w broszurze informacyjnej. Informacji o ryzykach udzielają również pracownicy działu handlowego
spółki AKCENTA.

Zacznijmy współpracę
Więcej informacji na
www.akcenta.pl
Jeśli chcesz spotkać się
z naszym Doradcą Handlowym
i szczegółowo poznać korzyści
ze współpracy z AKCENTĄ
zadzwoń: +48 22 208 00 98
lub napisz: info@akcenta.eu
AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Czechy
REGON: 251 63 680

SERWIS INFORMACYJNY DLA KAŻDEGO
 Bezpłatny serwis informacyjny nie tylko dla naszych klien-

tów – przesyłanie dziennych i tygodniowych raportów dotyczących przewidywanych zmian na rynku finansowym.
 Monitoring kursów walut – przesyłanie aktualnych kursów wybranych par walutowych (za pomocą wiadomości
sms lub pocztą e-mail).
 Informacje o rynkach dewizowych – nasi handlowcy są
codziennie do dyspozycji udzielając bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub e-mail w zakresie aktualnej wysokości kursów walut i ich przewidywanych zmian.

AKCENTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody albo
utracenie zysku spowodowane jakimkolwiek osobom w związku z użyciem informacji zamieszczonych we wspomnianych
materiałach marketingowych.

