
SAB Finance a.s.
SAB Finance a.s. je leader trhu v oblasti devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice. 
Nabízí nejvýhodnější kurzy na trhu ve všech hlavních evropských a světových měnách a poskytuje 
transparentní a rychlý platební styk do celého světa. Společnost byla založena v roce 1999, v roce 
2004 získala devizovou licenci ČNB. Aktuálně má ve svém portfoliu téměř 18 000 klientů.

Společnosti SAB Finance a.s. se na trhu devizových obchodů podařilo dosáhnout řady pozitivních 
změn, a významně tak přispěla k transparentnosti tuzemského devizového trhu a zasadila se o ozdra-
vení konkurenčního prostředí.

Skupina SAB Financial Group a.s. působí kromě České republiky také prostřednictvím samostatné 
entity, SAB Corporate Finance Ltd. se sídlem v  Londýně, a od roku 2019 buduje prostřednictvím 
společnosti SAB NY LLC pobočku i v USA v New Yorku na Wall Street. Na Slovensku působí v rámci 
skupiny samostatná společnost SAB o.c.p. (obchodník s cennými papíry).

www.sab.cz

Služby SAB Finance a.s.
• Zajištění kurzového výkyvu
 (měnový forward)
• Směna mezi účty zdarma
• Platba faktur do zahraničí 
• Inkaso od zahraničních partnerů
• monitoring kurzů
• Devizové informace z trhu
• Transparentní a rychlý zahraniční 
 platební styk

Proč SAB Finance a.s.
• Nejvýhodnější kurzy
• Žádné skryté poplatky
• Leader na českém trhu
• 97% spokojenost klientů*
• Licence platební instituce ČNB
 a výkazy auditované KPmG
• mezinárodní zkušenosti
• Osobní přístup, profesionální klientský servis

*Na základě průzkumu společnosti MARKET VISION s.r.o., feedTRACK, N=301, březen 2018.



Jedničkou na trhu v oblasti spotových obchodů

Prolomen mnohaletý náskok konkurenčních společností 
a s obratem více než 76 miliard CZK se SAB Finance stává 
jednoznačným lídrem českého devizového trhu

10 let úspěšného působení na trhu

Již 10 let SAB Finance úspěšně naplňuje vizi stanovenou 
na počátku roku 2005. Tato vize umožnila stát se pro 
tisíce firem významným partnerem zásadně ovlivňujícím 
fungování devizového trhu

Nová centrála a zahraniční expanze

Stěhování do nových kanceláří, nově skupina SAB působí  
i ve Velké Británii a na Maltě

Podpora klientů

Intenzivní profesionální pomoc klientům při vysoké 
volatilitě kurzů v období pandemie koronaviru

2012

2015

2017

2020

Licence platební instituce a SAB Finance a.s.

S ohledem na změnu legislativy týkající se devizového 
zákona, resp. vyhlášky o platebních institucích, je povinnost 

získat novou licenci k provozování činnosti platební 
instituce – ta je od ČNB úspěšně získána

Zároveň dochází k transformaci na SAB Finance a.s.

2011

Hranice 10 000 klientů 
a 100miliardového obratu prolomena

Soustavný růst obratu doprovází i velký nárůst klientů, 
SAB Finance neustále vylepšuje podmínky 

v rámci poskytování kurzů

Obrat více než 150 mld. CZK 
a technologie nové generace

Implementace nového informačního systému měla za 
následek zvýšení rychlosti a efektivity i posílení bezpečnosti

2013

2016

Rok rekordního růstu 

Zdvojnásobení obratu a téměř 50miliardová hranice 
obratu posouvá společnost do trojky největších společností 
v oblasti devizových obchodů

2010

Partnerství s ING Bank

Důležitým milníkem v naplňování firemní strategie se stává 
uzavření partnerství s významným forexovým providerem 

na trhu, kterým je ING Bank, a tento krok umožňuje 
klientům ještě vyšší komfort v oblastech výhodnějších 

kurzů, rychlejšího vypořádání obchodů a obchodování ve 
všech světových měnách

2008

Počet klientů přesáhl 1 000

Překročena hranice 1 000 klientů a i nadále roste firma 
v rámci obratu dvojciferným tempem

Založení společnosti Správa Aktiv a Bankovní 
Poradenství a.s.

Vzniká společnost se sídlem ve Slušovicích, která je 
předchůdcem SAB Finance a.s.

2007

Získání devizové licence ČNB

Tato licence opravňuje společnost k provádění devizových 
obchodů za účelem nákupu a prodeje cizí měny

2004

Milníky společnosti

1999

• Více jak 15 let zkušeností na trhu

• Roční obrat dosahující 281 mld. CZK

• Téměř 18 000 klientů

• 97% spokojenost klientů se službami 

SAB Finance a.s. v číslech v roce 2019

Rozšíření produktového portfolia

Portfolio rozšířeno o nový produkt SAB FORWARD,
zajištění proti kurzovým výkyvům až na 2 roky

2019


