
Asociace českých nábytkářů 
a 

CYRRUS FX a.s.

zahraniční platby a směny zahraničních měn

doba čtení 2 min. 30 sec.



Zpětný bonus

• Asociace českých nábytkářů ve spolupráci se společností CYRRUS FX a.s. připravili
bonusový program pro členy asociace, kteří provádí zahraniční platby nebo směny
zahraničních měn.

• Zpětný bonus ve výši 50%. 

• Zpětný bonus je vypočten ze součtu spreadů transakcí provedených klientem. 

• Spread je nákladem obchodníka realizujícího směnu zahraničních měn. 

• Spread je součástí každé transakce všech poskytovatelů, přičemž jeho velikost se pohybuje v rozpětí od jednotek haléřů až k jednotkám korun. 

• Běžné spready poskytované společností CYRRUS FX a.s. jsou v pásmu spodní hranice výše uvedeného range. 
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Jednoduché služby bezhotovostní směnárny s
benefitem výhodnějších kurzů.

Směna je prováděna v rámci banky klienta.

Transakce je bez poplatků.

Klient má k dispozici osobního dealera na
telefonu a platformu IB.
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Pokud klient nedisponuje cizoměnovým účtem,
nebo pokud je to pro něj pohodlnější, může
svoje platby do zahraničí provádět
prostřednictvím CYRRUS FX a.s..

Po provedené směně jsou finanční prostředky
odeslány zahraničnímu příjemci dle pokynů
klienta.

Stejným způsobem, avšak reversním procesem
je možné přijímat platby ze zahraničí.
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• Směny zahraničních měn

• Zahraniční platby
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V případě, že klient požaduje provést směnu
peněžních prostředků v určitém jím stanoveném
kurzu, může využít čekající pokyny pro nákup i
prodej.

Není nutné předem deponovat finanční
prostředky. Po provedení objednané směny je
stačí doplnit do 48 hodin.

Doba expirace čekajících pokynů až 90 dnů.



Hlavní výhody

• Přívětivější kurzy měn

• Osobní přístup

• Žádné anebo jen nízké poplatky

• Automatické hlídání kurzů

• Rychlá realizace transakcí

• Není nutné otevírat nové účty

• Všechny služby pro PO, OSVČ i FO

• Bez povinných objemů, počtů transakcí nebo paušálních plateb

• Zpětný bonus ve výši 50% prostřednictvím AČN 



ČNB

• Služby poskytované společností CYRRUS FX a.s. jsou regulovány a dohlíženy ČNB

• Finanční prostředky klientů jsou odděleny od finančních prostředků společnosti

• Finanční prostředky klientů jsou podle zákona pojištěny do výše 100.000,- EUR

• Více informací ve všeobecných obchodních podmínkách



Kontakt

Pro využití výše uvedeného bonusu kontaktujte:

• Asociace českých nábytkářů    777 294 404 

• CYRRUS FX a.s. 538 705 752


