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Vítejte u Patria Finance, 
české jedničky ve světě 
online investic
Již od roku 1994 svým klientům otevíráme nové možnosti ve světě online 
investic a pomáháme jim zvyšovat jejich výnosy. Pro jejich dosažení 
poskytujeme přehlednou obchodní platformu, prvotřídní analytický  
a zpravodajský servis, individuální přístup makléřského týmu a ochotnou 
zákaznickou podporu.
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Produkty Patria Finance

Vyberte si ze široké nabídky investičních  
produktů

 �  České i zahraniční akcie

 �  Investiční fondy renomovaných správců aktiv

 �  Pravidelné investice do burzovně obchodovaných fondů (ETF)

 �  Robotické investování indigo

 �  Dluhopisy (korporátní i státní)

 �  Komodity prostřednictvím ETC instrumentů

 �  Investiční i pákové certifikáty a warranty

 �  Obchodování na úvěr

Staňte se součástí světa Patria Finance a zvolte si z naší široké nabídky 
investičních instrumentů. Obchodovat můžete například s akciemi, 
investičními fondy, certifikáty či dluhopisy. Využít můžete i možnost 
v tuzemsku zcela unikátních pravidelných investic do burzovně 
obchodovaných fondů.

Tip: Pravidelné investice do burzovně obchodovaných fondů mohou být 
správným prvním krokem do světa investic nebo ideálním doplňkem 
Vašeho portfolia. Investovat do nich u nás lze již od 500 Kč měsíčně.
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Způsoby obchodování

Investujte způsobem, který Vám vyhovuje

U nás si můžete vybrat, zda pro dosažení svých investičních cílů dáváte 
přednost vlastní správě portfolia, anebo službě profesionálního makléře.

 �  WebTrader 
 – ucelený přehled o vlastních investicích v přehledné platformě

 �  MobileTrader 
 – správa portfolia kdykoli a odkudkoli s mobilní aplikací 

 �  Indigo 
 – robotické investování, které sestaví portfolio za Vás

 �  Telefonicky 
 – zadání obchodního pokynu po telefonu 

Tip: Konzultujte svá investiční rozhodnutí se zkušeným týmem makléřů, 
který respektuje Vámi nastavenou investiční strategii a vychází vstříc 
Vašim požadavkům.
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Obchodní platforma 
WebTrader
Mějte své investice plně pod kontrolou

Internetová platforma WebTrader Vám otevírá bezpečnou možnost 
obchodování na fi nančních trzích. V aplikaci lze jednoduše vyhledat 
cenný papír, zobrazit jeho detail a provést nákupní či prodejní pokyn.

� Rychlé vyhledání cenného papíru včetně grafi ckého zobrazení jeho 
aktuálního vývoje.

� Přehled portfolia včetně historie pohybů na účtu a vyplacených 
dividend.

� Pravidelné zpracování podkladů pro daně.

Tip: Využijte funkci hlídačů cen, takzvaných alertů, která Vás SMS 
zprávou nebo e-mailem informuje o dosažení stanovené hodnoty.
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Mobilní aplikace 
MobileTrader

Obchodujte kdykoli a kdekoli

S naší mobilní aplikací máte kdykoli přehled o aktuálním dění na 
světových burzách i kontrolu nad vlastním portfoliem. Díky aplikaci 
můžete odkudkoli nejenom zadávat obchodní pokyny, ale také sledovat 
své portfolio i oblíbené tituly včetně jejich detailu.

 �  Neomezený přístup k portfoliu a investičním příležitostem.

 �  Snadné přihlášení zadáním hesla, otiskem prstu nebo přes Face ID. 

 �  Obchodování nanečisto v demoverzi.

Tip: Vyzkoušejte službu multicurrency, která umožňuje komfortní 
automatickou měnovou konverzi, čímž šetří Váš čas.



P Ř I N Á Š Í  P A T R I AP Ř I N Á Š Í  P A T R I A
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Indigo 
Investujte digitálně
Investovat může každý

� Investování ve srozumitelném jazyce a v uživatelsky velmi 
přívětivém prostředí.

� Již od 100 Kč získáváte optimálně rozloženou investici šitou na 
míru Vašim preferencím.

� Poměrně hladký vývoj investice ušetřený od extrémních výkyvů 
typických pro investování do jednotlivých akcií, a to díky investování 
do kvalitních akciových, dluhopisových a komoditních ETF.

� Velmi jednoduchý a transparentní poplatek.

Revolučně jednoduché investování, maximálně srozumitelné a respektující 
Vaše investiční cíle a Váš postoj k riziku. To vše už od stokoruny. Přesně 
takové je robotické investování indigo, jehož jádrem je sofi stikovaný 
algoritmus, který Vám pod dohledem našich zkušených analytiků sestaví 
investici na míru, složenou z velmi kvalitních burzovně obchodovaných 
fondů (ETF), a bude ji spravovat zcela za Vás!

Tip: Registrujte se online na indigo.patria.cz a přesvědčte se, že se 
službou indigo může být investování naprosto přirozenou součástí 
života každého z nás.
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Špičková analytická 
podpora

Inspirujte se investičními tipy

S námi získáte exkluzivní přístup k aktuálním investičním analýzám, 
tipům a doporučením od zkušených analytiků. Náš analytický servis 
pokrývá nejenom pražskou burzu, ale také zahraniční, převážně americké
a evropské trhy.

� Pravidelná krátkodobá i dlouhodobá investiční doporučení.

� Komentáře k významným ekonomickým událostem.

� Přehled důležitých denních zpráv a jejich týdenní souhrn.

Tip: Sledujte naše pravidelné týdenní investiční tipy přímo ve své 
e-mailové schránce.
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Zpravodajský servis 
Patria.cz

Mějte důležité informace jako první

Nadstandardní rozměr dodává našim službám unikátní zpravodajský portál 
Patria.cz. Aktuální zpravodajství ze světa trhů, investic a ekonomiky je 
zde provázáno s fundovanými komentáři, analýzami a názory nejen od 
našich analytiků a makléřů.

� Zpravodajství opřené o profesionální datové, informační
a monitorovací zdroje.

� Pravidelné komentáře, názory a rozhovory s významnými 
osobnostmi na téma aktuálních událostí.

� Díky propojení Patria.cz a obchodní platformy WebTrader můžete 
ihned zobchodovat akcii či jiný instrument, o kterém právě čtete 
novou zprávu či analýzu.

Tip: Vyzkoušejte prémiovou verzi Investor Plus zahrnující data v reálném 
čase z většiny burz. Navštivte www.patria.cz.
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Vzdělávání investorů

Prohlubujte své znalosti obchodování na 
burze

 �  Zhlédněte vzdělávací online program Škola investora dostupný 
v obchodní platformě.

 �  Vyslechněte si na semináři aktuální tipy makléřů a analytiků.

 �  Využijte informací ze seminářů a webinářů. Vyzkoušejte si nákup 
doporučovaných titulů v naší demoverzi. 

U nás máte možnost soustavně se vzdělávat. Oblíbenou formou jsou 
webináře určené začínajícím i pokročilým investorům. Pokud preferujete 
osobní setkání s našimi makléři a analytiky, přihlaste se v naší obchodní 
aplikaci na seminář.

Tip: Načerpejte nejpodstatnější informace k ovládání obchodní platformy 
a obchodování jednotlivých nástrojů v archivu našich webinářů.
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Vstup do světa Patria 
Finance

Staňte se investorem ještě dnes

 �  Vyzkoušejte si obchodování s virtuálními penězi v naší demoverzi.

 �  Založte si účet pro obchodování způsobem, který je Vám 
nejpříjemnější. 
 
   – Plně online na stránkách www.patria-finance.cz. 
   – V sídle Patria Finance na adrese Výmolova 353/3,  
      Praha 5 –  Radlice. 
   – V libovolné pobočce ČSOB. Vám nejbližší pobočku naleznete  
      na stránce www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty/ 
      pobocky.

 �  Zašlete peníze na svůj nový účet pro obchodování, abyste je měli 
připravené pro investiční příležitost. 

 �  Inspirujte se doporučením našich analytiků a zpravodajstvím 
Patria.cz. Zvolte si z investičních příležitostí tu, do které budete 
investovat.

 �  Zadejte nákupní pokyn na vybraný cenný papír.

 �  Sledujte vývoj nakoupeného cenného papíru a další investiční 
příležitosti.
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Jak se stát investorem?

5 kroků k nákupu prvního cenného papíru

VYZKOUŠEJTE SI OBCHODOVÁNÍ
s virtuálními penězi v naší demoverzi.

INSPIRUJTE SE DOPORUČENÍMI 
analytiků Patria Finance a zpravodajstvím portálu Patria.cz.

ZALOŽTE SI REÁLNÝ ÚČET
pro obchodování online, v našem sídle nebo v libovolné pobočce ČSOB.

ZAŠLETE FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
na svůj nový účet pro obchodování.

ZADEJTE SVŮJ PRVNÍ NÁKUP
na vybraný cenný papír.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na: +420 221 424 240 
patria@patria.cz

www.patria-finance.cz 
www.indigo.patria.cz



NEBUĎTE POUZE PASIVNÍM SPOTŘEBITELEM. 
STAŇTE SE AKCIONÁŘEM A OBCHODUJTE 
S AKCIEMI SVÝCH OBLÍBENÝCH ZNAČEK. 

Upozornění:

Uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje 
znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci 
investora, jeho cíle či postoj k riziku.



+420 221 424 240 
patria@patria.cz


