
 
Ceník - Fumbi Index Portfolio 

Ceník je platný od 6.7.2021 

 

Vklad v sume Výmenný poplatok Portfóliový poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

2,99 % 

500 € - 9 999 € 2,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,99 % 

nad 100 000 € 1,49 %    
Výber v sume Výmenný poplatok Poplatok zo zisku 
50 € - 499 € 

0,75 % 

5,99 % 
500 € - 9 999 € 4,99 % 

10 000 € - 99 999 € 3,99 % 

nad 100 000 € 2,99 % 
 

Minimální vklad je ve výši 50 €.  
Limit pro zpřístupnění částečného výběru je součet vkladů ve výši 500 €.  
Hodnota minimálního výběru je 50 €.  
Minimální zůstatek po částečném výběru je 50 €.  
 

Výměnný poplatek – Jednorázový poplatek při vkladu a výběru v EUR . Je určený na pokrytí nákladů spojených 
s konverzí na virtuální měny nebo peněžní prostředky (FIAT).  
 
Portfoliový poplatek p.a. – Roční poplatek za poskytování poradenských služeb souvisejících s řízením a 
algoritmickou optimalizací portfolia, která sleduje kapitalizaci trhu virtuálních měn. Roční poplatek je v případě 
prvního vkladu účtován předem na jeden rok poskytování poradenských služeb a při každém dalším vkladu 
alikvotně ke dni výročí prvního vkladu.  
 
Obnovení portfoliového poplatku – Realizuje se v den výročí prvního vkladu a za vklad podle tohoto ceníku 
se považuje aktuální hodnota portfolia. Poplatek zahrnuje náklady na rebalancování portfolia na celý další rok. 
 
Poplatek ze zisku – Jednorázový poplatek při výběru, který tvoří podíl ze zisku uživatele. Základem pro 
vyčíslení poplatku ze zisku při výběru nebo převodu je zisk uživatele ve chvíli výběru nebo převodu. Při 
částečném výběru je základem pro vyčíslení poplatku ze zisku buďto suma částečného výběru, nebo suma 
zisku, přičemž se vždy použije suma, která je nižší. V případě ztráty se tento poplatek neplatí. 
 
 

 
 
V případě jakýchkoliv otázek ohledně ceníku, produktů nebo služeb  
Fumbi nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře KONTAKT. 

 



 
Ceník - Fumbi Bitcoin a Zlato 

Ceník je platný od 6.7.2021 

 
Vklad v sume Výmenný poplatok Portfóliový poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

2,99 % 

500 € - 9 999 € 2,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,99 % 

nad 100 000 € 1,49 %    
Výber v sume Výmenný poplatok Poplatok zo zisku 
50 € - 499 € 

0,75 % 

5,99 % 
500 € - 9 999 € 4,99 % 

10 000 € - 99 999 € 3,99 % 
nad 100 000 € 2,99 % 

 

Minimální vklad je ve výši 50 €.  
Limit pro zpřístupnění částečného výběru je součet vkladů ve výši 500 €.  
Hodnota minimálního výběru je 50 €.  
Minimální zůstatek po částečném výběru je 50 €.  
 

Výměnný poplatek – Jednorázový poplatek při vkladu a výběru v EUR. Je určený na pokrytí nákladů spojených 
s konverzí na virtuální měny nebo peněžní prostředky (FIAT).  
 
Portfoliový poplatek p.a. – Roční poplatek za poskytování poradenských služeb souvisejících se správou 
portfolia a algoritmickou optimalizaci v poměru 50:50. Roční poplatek je v případě prvního vkladu účtován 
předem na jeden rok poskytování poradenských služeb a při každém dalším vkladu alikvotně ke dni výročí 
prvního vkladu. 
 
Obnovení portfoliového poplatku – Realizuje se v den výročí prvního vkladu a za vklad podle tohoto ceníku 
se považuje aktuální hodnota portfolia. Poplatek zahrnuje náklady na rebalancování portfolia na celý další rok. 
 
Poplatek ze zisku – Jednorázový poplatek při výběru, který tvoří podíl ze zisku uživatele. Základem pro 
vyčíslení poplatku ze zisku při výběru nebo převodu je zisk uživatele ve chvíli výběru nebo převodu. Při 
částečném výběru je základem pro vyčíslení poplatku ze zisku buďto suma částečného výběru, nebo suma 
zisku, přičemž se vždy použije suma, která je nižší. V případě ztráty se tento poplatek neplatí. 
 
 
 

 
V případě jakýchkoliv otázek ohledně ceníku, produktů nebo služeb  
Fumbi nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře KONTAKT. 

 



 
Ceník – Fumbi Vlastní Volba 

Ceník je platný od 6.7.2021 

 
Vklad v sume Výmenný poplatok Úschovný poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

1,99 % 

500 € - 9 999 € 1,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,29 % 

nad 100 000 € 1,09 % 
 

Minimální vklad je ve výši 50 €.  
Limit pro zpřístupnění částečného výběru je součet vkladů ve výši 500 €.  
Hodnota minimálního výběru je 50 €.  
Minimální zůstatek po částečném výběru je 50 €.  
 

Výměnný poplatek – Jednorázový poplatek při vkladu a výběru v EUR. Je určený na pokrytí nákladů spojených 
s konverzí na virtuální měny nebo peněžní prostředky (FIAT).  
 
Úschovný poplatek p.a. – Účtuje se ve spojitosti se zabezpečením profesionální úrovně ochrany virtuálních 
měn (a dat potřebných pro nakládání s nimi – tzv. privátní klíče). Poplatek za poskytování služeb úschovy je 
roční poplatek a platí se z každého vkladu alikvotně k datu výročí prvního vkladu. 
 
Obnovení úschovného poplatku – Realizuje se v den výročí prvního vkladu a za vklad se podle tohoto ceníku 
považuje aktuální hodnota virtuálních měn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě jakýchkoliv otázek ohledně ceníku, produktů nebo služeb  
Fumbi nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře KONTAKT. 

 



 
Ceník – Fumbi Úschova 

Ceník je platný od 6.7.2021 

 
Vklad v sume Úschovný poplatok p.a. 
< 100 000 € 1,29 % 

< 1 000 000 € 1,09 % 
nad 1 000 000 € 0,99 % 

 
 
Služba úschovy je dostupná od vkladu (kryptoměn) v minimální hodnotě 10 000 €.  
 

Úschovný poplatek p.a. – Účtuje se ve spojitosti se zabezpečením profesionální úrovně ochrany virtuálních 
měn (a dat potřebných pro nakládání s nimi – tzv. privátní klíče). Poplatek za poskytování služeb úschovy je 
roční poplatek a platí se z každého vkladu alikvotně k datu výročí prvního vkladu. 
 
Obnovení úschovného poplatku – Realizuje se v den výročí prvního vkladu a za vklad se podle tohoto ceníku 
považuje aktuální hodnota virtuálních měn.  
 

Jiné poplatky 
 
Poplatek za autorizaci účtu pro Rychlý vklad – 0,30 € – poplatek za ověření vlastnictví bankovního účtu nebo 
dispozičního práva.  
 
Poplatek za rychlý vklad – 2,9 % – platí se navíc ze sumy vkladu. Jednorázový poplatek za využití služby 
Rychlý vklad. Tento poplatek se účtuje navíc k ostatním poplatkům při vkladu. 
 
Výměnný poplatek při transferu kryptoměn – 0,75 % – poplatek za konverzi virtuálních měn v produktu Fumbi 
Index do jedné virtuální měny (BTC nebo ETH). Platí se z celkové hodnoty ostatních virtuálních měn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V případě jakýchkoliv otázek ohledně ceníku, produktů nebo služeb  
Fumbi nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře KONTAKT. 
 


