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Nastavení uživatele
•

Úvodní obrazovka: kliknutím
na tlačítko
v levém
horním rohu se otevře
menu.

•

V případě že chcete využívat
funkci exportu, vyplňte
Nastavení uživatele.

•

Údaje zadané v části
Nastavení uživatele budou
použity jako podpis emailu
zaslaného v rámci funkce
exportu spolu s výstupem
aplikace.
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Kalkulačka investic – nastavení cílů

•

Kliknutím na kalkulačku
investic se dostanete do
přehledu cílů.

•

Kliknutím na tlačítko
můžete nastavit parametry
jednoho až tří investičních
cílů a jednotlivých
investičních plánů pro jejich
dosažení.
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Kalkulačka investic – nastavení cílů
•

Kliknutím na tlačítko
Spočítat ve spodní částí
obrazovky nastavení cílů se
dostanete zpět do přehledu
cílů, kde bude znázorněno,
kolik z cílové částky jste
dosáhli.

•

Mezi jednotlivými záložkami
a cíli můžete posunovat buď
přetažením prstu po
obrazovce ze strany na
stranu, nebo kliknutím na
požadovanou záložku v horní
navigaci.
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Export
•

V záložce Export (v kalkulačce investic i kalkulačce renty)
můžete:
• Personalizovat oslovení kliknutím do textového
pole s automaticky předpřipraveným oslovením
„Vážený kliente“
• Zadat email klienta, na který má být zaslán
výstup aplikace

•

Výstup bude zaslán také na email zadaný v Nastavení
uživatele.

•

Důležité upozornění: Pokud nemůžete email s exportem
nalézt v příchozí poště, zkontrolujte si prosím složku
Nevyžádaná pošta ve Vaší emailové schránce.
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Kalkulačka renty - nastavení
•

V kalkulačce renty zadáte:
1.

Investovanou částku a
očekávané hrubé
zhodnocení

2.

Pravidelnou měsíční rentu
anebo
Délku výplaty renty
-> zbylé údaje budou
dopočítány

•

Kliknutím na Spočítat přejdete
do přehledu s grafem.

•

Graf se zobrazuje pouze po
zadání volitelných údajů o
čistém měsíčním příjmu a
očekávaném měsíčním příjmu
v důchodu.
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Historie
•

Na úvodní obrazovce se ve
spodní částí nachází
možnost uložit a vynulovat
kalkulačky, čímž se údaje
zadané v kalkulačce ukládají
do Historie.

•

V historii je uloženo
posledních 10 záznamů
(pokud jich uložíte více,
dřívější záznamy se začnou
přepisovat).

•

Do historie se dostanete
přes tlačítko
.
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Právní upozornění
Výpočty v aplikaci mají pouze ilustrativní charakter a nejsou vázány na žádný konkrétní produkt.
Při výpočtech nejsou brány v úvahu vstupní poplatky ani žádné další náklady s investováním
spojené. Příklady kalkulují měsíční připisování úroků vždy na konci období.
Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů,
jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování
cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy. Investoři
by si měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu
k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce.
Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto
dokumentu, nenese NN Investment Partners C.R., a. s. žádnou zodpovědnost.
S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také
na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Všechny důležité informace a dokumenty týkající se NN Fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k
dispozici na www.nnfondy.cz.
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