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Pozadí a výhody

Moventum a.s.
je společnost nabízející služby, se sídlem v 
Brně, která umožňuje českým poradcům 
spolupracovat se společností Moventum 
S.C.A., mající sídlo v Lucembursku.

Skupina Moventum spravuje více než 8,8 
miliard EUR peněz zákazníků.*

* Zdroj: Skupina Moventum, stav 2019

Moventum S.C.A. je servisní podnik, 
který je specializovaný na prodejní 
podporu nezávislých poskytovatelů 
finančních služeb. Moventum bylo 
založeno v roce 2000.
Moventum a.s. je stoprocentní 
dceřinou společností společnosti 
Moventum S.C.A.

Moventum 
je lucemburská fondová platforma a společnost nabízející služby 
pro nezávislé finanční poradce a majetkové správce. Podnik, 
aktivní v České republice od roku 2005, nabízí poskytovatelům 
finančních služeb podporu ve všech oblastech týkajících se 
finančního poradenství a zprostředkování.

Právní forma společnosti Moventum
Moventum je komanditní společnost na akcie podle 
lucemburského práva a podléhá lucemburskému bankovnímu 
dohledu CSSF, lucemburskému ekvivalentu České národní banky 
(ČNB). Má od ČNB licenci jako správce majetku a obchodník v 
oblasti investičních fondů.

Systém zabezpečení vkladů 
Naše depozitní banka je členem lucemburského fondu pro 
zabezpečení vkladů, Fonds de garantie des dépôts Luxembourg 
(FGDL). Moventum je členem lucemburského systému pro 
odškodnění investorů, Système d‘indemnisation des investisseurs 
Luxembourg (SIIL).

Depozitní banka společnosti Moventum
Banka Banque de Luxembourg (BL), založená v roce 1920, je 
součástí francouzské Crédit Mutuel/skupiny CIC a depozitní banky 
pro Moventum.



Vaše výhody jedním pohledem

Nezávislé profesionální investiční 
poradenství a všechny investice v 
jednom depozitu

©
 dvoevnore - fotolia.com

 | M
oventum

 a.s. 20190717SZ

Kombinace nezávislosti v poradenství, možnost 
přístupu k rozsáhlé infrastruktuře správy účtů 
a množství profesionálních nástrojů pro trh a 
analýzy Vám nabízejí ideální základ pro dosažení 
Vašich finančních cílů.

Jednoduché vedení účtu Investice do fondů a ETF, které se vedou u různých fondových společností, je u 
Moventa možné převést do jednoho depozita.

Účet Moventum Transakce se realizují rychle a bez problémů. 
Obdržíte:
• Všechny údaje o depozitu na první  pohled, každý den vždy aktuální
• Jen jeden výpis z depozita pro všechny účty
• Jen jedno číslo účtu pro převody
• Jen jeden roční výpis pro všechna daňová prohlášení
• Náhled do depozitu online
• Zúčtovací účty v pěti hlavních měnách (EUR, USD, GBP, CHF, JPY)

Vždy přehled o všech 
Vašich investicích!

Moventum AccountView, online přístup k Vašemu depozitu u Moventa. Sledujte všechny 
svoje transakce, koupě, prodeje, přesuny a stavy na účtu online.
Obdržíte informace o:
• Všech stavech na účtech
• Dispozicích pro cenné papíry, uspořádané podle cenných papírů
• Všech transakcích v oblasti cenných papírů
• Stavech hotovosti na všech měnových účtech
• Všech transakcích v hotovosti


