Investování
s NN Fondy
je hračka
S aplikací NNinvestor můžete
investovat kde chcete, kdy chcete,
jednoduše a pohodlně!

č
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www.nnfondy.cz

Fondy?
Proč investovat s NN Investment
Partners?

Na základě jedné smlouvy lze investovat do více jak 40 NN Fondů
∙ Nabídka uspokojí jak méně zkušeného, tak i toho nejnáročnějšího zákazníka
∙ Naleznete u nás fondy dluhopisové, smíšené, či akciové (lokální, globální i sektorové)
∙ Vyberte si měnu, ve které chcete investovat (CZK, EUR, USD, JPY)
∙ 19 korunových tříd podílových fondů
∙ 36 tříd podílových fondů vedených v cizí měně
∙ Do korunových tříd fondů lze investovat již od 500 Kč (měsíčně či jednorázově)
∙ Minimální výše investice u nekorunových tříd fondů jsou: 1 000 EUR, 1 000 USD nebo 125 000 JPY

Jednoduchá a jasná poplatková struktura
∙ Zákazník vždy ví, za co platí – sazebník je jasný, přehledný a nezvýhodňuje jednu třídu aktiv
na úkor druhé

Žádné papírové pokyny
∙ Nákup se provádí jednoduše převodem peněz na sběrný účet příslušného fondu
∙ Při zadávání platebního příkazu zákazník uvádí do variabilního symbolu číslo své Komisionářské
smlouvy
∙ Pokyn k přestupu mezi fondy či k prodeji lze snadno zadat v aplikaci NNinvestor

On-line aplikace NNinvestor
∙ Jednoduchá on-line aplikace, která umožňuje všem klientům sledovat stav a vývoj portfolia
a zadávat příkazy k odkupu a přestupu mezi fondy

Chcete začít investovat? Je to jednoduché.

Investování do NN Fondů je snadné – již od 500 Kč měsíčně můžete budovat
svůj finanční majetek či rezervu. Nezáleží na tom, zda chcete šetřit na
penzi, zaplatit studia svým dětem anebo třeba zhodnotit naspořený milion.
NN Fondy jsou opravdu pro každého. Jak na to?
1. Kontaktujte svého poradce s žádostí o schůzku
∙ Poradce Vás seznámí s NN Fondy a sdělí Vám praktické informace, které souvisí
s investováním a používáním aplikace NNinvestor
∙ Následně s Vámi poradce uzavře Komisionářskou smlouvu, díky které budete moci
investovat do všech NN Fondů nabízených v ČR

2. Vyčkejte na aktivaci účtu …
∙ Po uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o aktivaci účtu včetně uvítacího dopisu
na Váš email – od této chvíle již můžete investovat
∙ Zároveň obdržíte na Váš mobilní telefon heslo do aplikace NNinvestor

3. … a již Vám nic nebrání investovat
Investment Partners
∙ Od svého poradce dostanete kompletní přehled fondů NN Fondů
∙ Tento přehled obsahuje čísla sběrných účtů pro zasílání plateb (každý fond
má vlastní číslo sběrného účtu)
∙ Nákup podílových listů provedete převodem peněz na účet vybraného fondu
∙ Při zadání platebního příkazu je nutné uvést variabilní symbol (číslo Vaší smlouvy)
∙ Investovat můžete buďto jednorázově (příkazem k úhradě), pravidelně (například
trvalým příkazem k úhradě) nebo libovolně kombinovat obě možnosti

4. Jak můžete získat své peníze zpět?
∙ Pokyn k odkupu Vašich podílových listů můžete zadat kdykoliv v rámci aplikace
NNinvestor
∙ Stejně tak můžete zadat pokyn k přestupu mezi fondy

NNinvestor – správa Vašeho portfolia
Po uzavření Komisionářské smlouvy obdržíte přístupové údaje
do internetové aplikace NNinvestor, která je k dispozici na internetových
stránkách www.nninvestor.cz.
V rámci této aplikace můžete:
∙ Sledovat vývoj svých investic a to jak celého portfolia, tak každé jednotlivé transakce
∙ Spravovat své osobní údaje a peněžní účty pro vypořádání obchodů
∙ Vybrat si z celé veřejné nabídky NN Fondů v České republice
∙ Přestoupit z jednoho fondu do druhého fondu na základě svých preferencí
∙ Kdykoliv odprodat své podílové listy (a získat peníze zpět)

Ilustrativní příklad

www.nninvestor.cz

O společnosti

Pro důležitá investiční rozhodnutí.
Jsme Vaši partneři.
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840 888 228
Poradce pro finanční plánování
klient@nnip.cz
840 888 228
www.nnfondy.cz
klient@nnip.cz
www.nnfondy.cz

Chcete investovat s námi?
1. Kontaktujte Poradce pro finanční plánování
2. Uzavřete Komisionářskou smlouvu
3. Vyberte si z nabídky NN Fondů
4. Převeďte peníze na účet vybraného fondu…
5. … a investujete!

www.nnfondy.cz
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