280 mil.
Investičné sporenieTB
10 %
125 tis.
Investičná kalkulačka

Výkonnosť fondov

Nasporte si pravidelným investovaním sumu,
vďaka, ktorej si môžete splniť sny, zabezpečiť
budúcnosť detí či zrealizovať predstavy o bývaní.

Podielové fondy

Suma nasporených peňazí

Naši klienti si nasporili investične
už 280 mil. EUR.
Každý z nás by si mal odkladať
aspoň 10 % z príjmu.
Naši klienti si pravidelne sporia
investične vo viac ako 125 000
Investičných sporenachTB.
Pridajte sa k nim.

Predpokladaný výnos fondu
29 194 €

Podielové fondyTB v Investičnom sporeníTB, majú
potenciál chrániť vaše peniaze pred inﬂáciou, a
tým udržať ich reálnu hodnotu v čase.

14 850 €

1 905 €

S pravidelným investovaním znížite riziko,
že investujete svoje úspory v nesprávny čas.

Pravidelnosť platieb je dôležitá.
Vďaka nej môžete dosiahnuť cieľ
svojho Investičného sporeniaTB.
Využite výhody Programu odmeňovaniaTB
a znížte si poplatok za bežný účet.

5 rokov
mesačná
platba

30 €

4 546 €

9 407 €

7 rokov

10 rokov

12 rokov

18 rokov

50 €

70 €

90 €

110 €

Výpočet vychádza z predpokladaného výnosu 2,23 % p. a., zodpovedajúcemu potenciálu rastovej
stratégie zhodnotenia a z pravidelných platieb na Investičné sporenieTB počas uvedeného obdobia.

Otvoriť si Investičné sporenieTB môžete jednoducho cez:
1 Aplikáciu Tatra banka

2 Internet bankingTB

3 DIALOG Live *1100

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o
očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že
očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový
realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia zvoleného fondu v rámci rastovej
stratégie a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže zvolený fond v rámci rastovej stratégie investovať, a to bez zohľadnenia
budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu v rámci rastovej
stratégie. Vytvoril: Martin Smrek, ved. odd. produkt manažmentu, Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dňa 14. 04. 2021 o 12:00 h. Prečítajte si upozornenie.

