MOVENTUM

Vzájemná důvěra a partnerství
s finančními poradci a jejich
klienty nás zavazuje k
maximální péči.
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Moventum S.C.A. pomáhá finančním poradcům v péči o jejich
klienty nezávisle a produktově neutrálně. Stabilní a robustní
investiční platforma pro obchodování cenných papírů, pro vedení depozitu a vedení účtu a profesionálně řízená správa majetku

O společnosti Moventum S.C.A.
• lucemburská investiční platforma založená v roce
2000 s centrálou v předním sídle fondů v Evropě

založená na fondech doplňuje cenné osobní poradenství a plánování finančních poradců.

• produktově neutrální a nezávislá

Naším cílem je splnění individuálních potřeb našich klientů a je-

• funkce BackOffice se opírají o robustní bankovní systémy

jich klientů v investování. Podporujeme své klienty zpracováním

• bezpečnost transakcí a ochrana osobních údajů

komplexních řešení a absolutní spolehlivostí.

• s licencí a dohledem lucemburského dozorového úřadu (CSSF)
• člen systému odškodnění investorů Système d‘indemnisation
des investisseurs Luxembourg (SIIL)
• vedení účtu a vedení depozitu (na přání bezpapírově)

Sabine Said,
člen vedení společnosti Moventum S.C.A.

• přes 9.000 fondů a další cenné papíry
• správa majetku vázaná na fondy

MOVENTUM
Naše hodnoty
Odpovědnost
Odpovědnost bereme na sebe. Každý spolupracovník
naší firmy přebírá osobní odpovědnost za to, že bude
hájit a chránit zájmy našich klientů.
Zaměření na klienta
Jsme veskrze poskytovatelem služeb. U nás jsou
klienti na prvním místě a zapojujeme je do všech
rozhodovacích procesů.
Orientace na výsledek
Naším cílem je dodávat řešení, která vždy
generují nadhodnotu. Administrativní
náročnost pro klienty chceme udržet na
minimu, a přitom vytvářet vynikající a
inovativní uživatelské prožitky.

Úschova v depozitu zachovávající
Vaše hodnoty.
Banque de Luxembourg zajišťuje úschovu
klientských vkladů vedených u společnosti
Moventum S.C.A. Je členem Lucemburského
fondu na zajištění vkladů FGDL (Fonds de
garantie des dépôts Luxembourg) a patří ke
stabilní a silné skupině podniků.
Banque de Luxembourg je dceřinou
společností Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
přes Crédit Industriel et Commercial (CIC),
která vlastní 100 % obchodního kapitálu
banky.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
byla ohodnocena ratingovými agenturami
Standard & Poor’s ratingem „A“, Moody’s
„Aa3“ a Fitch „A+“. Crédit Mutuel Alliance
Fédérale tedy patří k nejlépe hodnoceným
bankám ve Francii a v Evropě.

Váš finanční poradce

Další informace:
www.moventum.lu
www.banquedeluxembourg.com
www.creditmutuel.com
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/en/bfcm/ratings.html

