Spotový devizový obchod
Spotový (promptní) devizový obchod je nákup nebo prodej cizí měny oproti domácí
nebo jiné cizí měně za spotový kurz, s vypořádáním v den uzavření obchodu,
nejpozději dva pracovní dny po uzavření obchodu.
Pro každý měnový pár se kotují dva kurzy: nákup a prodej: např.
EUR/CZK: 25,30 / 26,00.
Kurz nákup:

za kurz nákup prodáváte (tzn. banka nakupuje) cizí měnu za CZK.

Kurz prodej:

za kurz prodej nakupujete (tzn. banka prodává) cizí měnu za CZK.

Kurzová marže: kurzová marže vyjadřuje rozdíl mezi klientským kurzem a příslušným
mezibankovním kurzem.
Částka v nakoupené měně může být použita například k převodu do zahraničí nebo připsána na
cizoměnový účet.
Prostřednictvím spotového kurzu se připisují příchozí platby v cizí měně na účet v domácí měně,
stejně tak se spotovým kurzem provádějí transakce mezi účty vedenými v různých měnách.
Oberbank Fixing: Oberbank fixuje kurzy důležitých měn oproti české koruně každý pracovní
den v čase mezi 12:00 a 13:00 hodin a zveřejňuje je následující pracovní den na kurzovním
lístku, který je k dispozici na filiálkách. Takto zafixované devizové a valutové kurzy (střed, nákup,
prodej) jsou platné po celý den a slouží k vypořádání bezhotovostních a hotovostních obchodů
do výše protihodnoty 250.000,- CZK. V případě výrazných turbulencí na měnovém trhu si
Oberbank vyhrazuje právo v průběhu dne fixing aktualizovat.
Pro obchody převyšující protihodnotu 250.000,- CZK se používají aktuální tržní kurzy. Ty jsou k
dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin (v pátek do 16:00 hodin) u treasury specialistů
Oberbank, a to telefonicky pro klienty se smluvně dojednanou možností přímého obchodování
nebo prostřednictvím klientských poradců na jednotlivých pobočkách Oberbank.

Tyto podklady slouží výhradně pro aktuální informaci a zakládají se na vědomostech osob pověřených jejich vypracováním v okamžiku
vzniku dokumentu. Tyto podklady nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji zde uváděných aktiv, popř. (bankovních)
produktů. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za obecné doporučení. Ačkoliv námi využívané zdroje
považujeme za spolehlivé, nepřebíráme odpovědnost za úplnost a správnost zde uváděných informací. Zejména si výslovně
vyhrazujeme možnost omylu v případě číselných údajů.

