
Získejte nejvýhodnější devizové kurzy pro Váš byznys. Využívejte 
ProStream®, nejmodernější online platformu pro Vaše devizové směny 
a zahraniční platby od leadera trhu společnosti SAB Finance a.s.

Dokážete
více

www.prostream.cz

Nejvýhodnější kurzy online

Kompletně bez poplatků

Globální platby zdarma

Moderní Fintech platforma

Zdarma vedení multiměnového účtu

Půlroční předplatné časopisu Interview jako bonus
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Představení ProStream® Proč využívat ProStream®

uskutečnit devizové směny a zahraniční platby,

získat aktuálně nejvýhodnější kurzy,

provádět platby do všech zemí světa zcela zdarma.

Veškeré klíčové služby máte bez skrytých poplatků. Přístup ke svému účtu ovládáte pomocí aplikace v jakémkoliv 
typu zařízení. Získáte tak více času pro své vlastní podnikání.

ProStream® je digitální platforma postavená na moderních technologiích a uživatelsky přívětivém online prostředí. 
V oblasti devizových obchodů s ní předběhnete konkurenci.

Diskontní kurzy
Každých 10 sekund získáte nejvýhodnější kurzy z celého světa v jedné digitální platformě 
s licencí od ČNB.

Úplně bez poplatků
Nehradíte žádné poplatky za zahraniční i tuzemské platby a devizové směny.

Multiměnový účet zdarma
Máte vedení klientského účtu ve více měnách zcela zdarma.

Digitální platforma s jednoduchým ovládáním
Směňujete i platíte pohodlně do celého světa prostřednictvím naší nejmodernější aplikace. 
Obsluha je snadná a intuitivní v jakémkoliv typu zařízení.

Maximální úroveň zabezpečení
Obchodováním na ProStream® používáte špičkovou digitální platformu od firmy SAB Finance 
s globálním dosahem a vysokou úrovní zabezpečení.

100% dostupný kdykoliv a kdekoliv
Máte přístup ke svému účtu kdykoliv a odkudkoliv. Připravujete a autorizujete platby během 
celého týdne a to 24/7.

Přehled všech transakcí uzavřených online i po telefonu
Na jednom místě najdete kompletní výpis transakcí, které jste uzavřeli online nebo s Vaším 
dealerem po telefonu.

Garance společnosti SAB Finance a.s.
Jsme silný a prověřený leader trhu se 16 letou historií, který je držitelem licence platební 
instituce od ČNB. SAB Finance a.s. je obchodována na pražské burze.

ProStream® je nová webová aplikace od společnosti SAB 
Finance, která Vám umožní rychle, jednoduše a hlavně online:
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Další výhody, které Vám ProStream® přináší

Směňujete libovolné částky podle Vašich potřeb.

Můžete ovládat službu jednoduše ze všech zařízení jako je PC, mobil nebo tablet.

Využíváte QR kódy pro rychlé a efektivní zadávání plateb.

Nastavujete oprávnění dalším kolegům pro efektivnější obsluhu.

Exportujete výpisy do účetnictví.

Spravujete zdarma více firem pomocí jednoho uživatelského profilu.

Nastavujete si šablony pro pravidelné platby.

Bonus pro Vás

Předplatné časopisu Interview za 1. směnu

Dárek:

Uskutečněte svou první směnu v online aplikaci 
ProStream® v jakékoliv hodnotě a půlroční digitální 
předplatné časopisu Interview je Vaše.

Naši analytici v čele s předním českým ekonomem
Lukášem Kovandou pro Vás pravidelně připravují
aktuální analýzy trhu, měnových párů a další
predikce. V případě zájmu se zaregistrujte k jejich
odběru na www.prostream.cz.

Bezplatné analýzy trhu a měnových párů
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Jak to funguje

Platba

Navýšení zůstatku 
klientského účtu

Směna

Směňujte v rámci svých klientských 
účtů nebo využijte směnu bez 
zůstatku. Po zadání částky, 
měnového páru, data vypořádání 
směny a dalších parametrů uvidíte 
aktuální kurz. Následně můžete 
obchod závazně dokončit.

Zaplaťte rychle a jednoduše 
do celého světa. Stačí vyplnit měnu 
a zemi banky příjemce. Aplikace 
sama vyhodnotí, o jakou platbu 
se jedná. K opakovaným platbám 
využijte šablony, které si sami 
nadefinujete.

ProStream vám vygeneruje 
potřebné platební instrukce, díky 
kterým budete přesně vědět, na jaký 
účet společnosti SAB Finance a.s. 
zaslat prostředky, aby mohly být 
rychle připsány na váš klientský 
účet. Pro ulehčení zadání platby 
využijte QR kód.

*Pro tento způsob směny a jejího vypořádání je nutné následně zaslat prostředky na účty SAB Finance dle platebních instrukcí.

Klientský účet
CZK

BÚ klienta
z rámcové

smlouvy CZK

Bankovní 
účet obchodního 

partnera EUR

BÚ klienta
z rámcové

smlouvy EUR

Klientský účet
EUR

Klientský účet
EUR

Směna se zůstatkem Směna bez zůstatku*

Ilustrativní příklad klientského nákupu EUR za CZK.



8 9

Jak ProStream® získat

1. Staňte se klientem SAB Finance
Předpokladem vzájemné spolupráce je uzavření smluvní dokumentace. Můžete tak učinit online na webu 
– novyklient.sab.cz, osobně, případně korespondenčně. Pro tyto případy kontaktujte prosím klientskou 
linku na 800 555 900.

2. Registrujte se do ProStreamu a začněte obchodovat
Pokud máte podepsánu smluvní dokumentaci, stačí si už jen založit ProStream® účet
na www.prostream.cz a můžete začít obratem obchodovat.

O SAB Finance a.s.

Jsme leader na trhu v oblasti devizových obchodů pro firemní klientelu v České 
republice. Významně jsme přispěli k transparentnosti tuzemského devizového trhu 
a zasadili se o ozdravení konkurenčního prostředí. Nabízíme nejvýhodnější kurzy na trhu 
ve všech hlavních evropských a světových měnách. Zároveň poskytujeme transparentní 
a rychlý platební styk do celého světa. Na trhu působíme více než 16 let, jsme držitelem 
licence platební instituce ČNB a pravidelně nás audituje společnost KPMG. Aktuálně 
máme ve svém portfoliu více než 18 000 klientů a roční obrat dosahuje téměř 300 mld. 
CZK.

Vstoupili jsme na Burzu cenných papírů Praha

Milníkem v naší historii SAB Finance bylo kladné stanovisko České národní banky, která v prosinci 2020 schválila 
náš prospekt zaknihovaných akcií. Tím nám umožnila vstoupit na Standard Market Burzy Cenných papírů Praha. 
Obchodování na burze bylo odstartováno 28. ledna 2021 a jednalo se o třetí největší emisi na trhu Standard. 
Rozhodnutí vstoupit na pražskou burzu je přirozenou součástí růstu firmy. Naším cílem je zahraniční expanze 
společnosti a získání kapitálu pro další investice v rámci SAB Financial Group a.s.

Petr Koblic, ředitel BCPP a Radomír Lapčík, zakladatel a majitel SAB 
Finance a.s., při zahájení obchodování na burze.
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Reference

„Na spolupráci se SAB Finance a.s., oceňuji jejich 
proaktivní přístup, hlídání výhodných kurzů a minimum 
času stráveného sjednáním a vypořádáním obchodu.”
Václav Bečvář,
finanční manažer LASSELSBERGER, s.r.o.

„Spolupráce se společností SAB Finance probíhá od roku 
2013. Se službami i komunikací jsme spokojeni.”
Pavel Brandejs,
Finance & Accounting Manager, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

„Rychlost, vstřícnost, jednoduchost, dobré kurzy = 
důvod naší spokojenosti s dlouhodobou spoluprací se 
SAB Finance a.s.”
Ing. Aleš Donner,
ekonomický ředitel KOH-I-NOOR a.s.

„Se společností SAB Finance a.s. dlouhodobě 
spolupracujeme a vždy jsme se setkali se vstřícným 
a osobním jednáním. Spolupráci můžeme jen doporučit.”
Ing. Václav Marcel,
APM Automotive s.r.o.

Často kladené otázky

Jsou se směnou či jakoukoli platbou spojeny nějaké poplatky?
Směna i veškeré platby včetně těch zahraničních jsou zcela zdarma. Zdarma je i vedení klientských účtů.

Potřebuji mít k uskutečnění směny dostupný zůstatek?
Dostupný zůstatek ke směně potřebujete jen v případě, že ji provádíte v rámci svých klientských účtů. Pokud je jako 
účet v poli „Z účtu“ uvedeno bankovní spojení (tedy váš účet z rámcové smlouvy), je možné směnu provést i bez 
zůstatku. V tomto případě vám platební instrukce s údaji, na jaký účet odeslat prostředky pro její vypořádání, budou 
zaslány až po závazném dokončení obchodu.

Kdy mohu provést online směnu?
Směnu je možné zadat v pracovní dny od 8 do 16 hod. z toho důvodu, že mimo tento časový úsek je likvidita na trzích 
menší a tudíž kurzy nejsou tak výhodné. Šablonu i platbu je možné vytvořit a autorizovat 24/7.

Kdy můžu udělat D+0 platby?
Online platby obecně můžete zadat v režimu 24/7. Platbu s dnešním datem splatnosti pak můžete zadat 
do stanovených časů, které jsou k náhledu na webu www.prostream.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Jakmile je po uvedených časech pro konkrétní měnu, je možné zadat platbu jen s pozdějším datem splatnosti.

Mohu zasílat platby do celého světa?
Ano, v ProStream® je možné zadávat platby do celého světa. Chytrý formulář sám rozpozná, o jaký druh platby se 
jedná.

Co když mám obchodního partnera, kterému posílám peníze pravidelně?
V těchto případech (opakované transakce) je nejlepším řešením vytvoření šablony. Podle pokynů aplikace vyplníte 
všechny náležitosti a šablonu aktivujete pomocí autorizační SMS. Po autorizaci je připravena pro zadání platby.

Můžu si na klientský účet poslat peníze dopředu a část peněz si nechat na multiměnovém účtu 
pro budoucí směnu?
Určitě ano. Prostředky si lze zaslat na klientský účet kdykoliv a mít je tak vždy připravené pro případnou směnu. 
Směna mezi klientskými účty je navíc vypořádána velmi rychle, protože není třeba čekat na připsání prostředku 
z Vaší banky k nám.



800 555 900 www.prostream.cz


