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Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí,
přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu Realita nemovitostní
otevřený podílový fond.

Děkujeme, že čtete naši e-knihu!
Těm, komu je pohodlnější četba z papíru,
doporučujeme toto nastavení tiskárny:
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Vyzrajte na úroky
v bance

Na spořicích účtech v bankách leží v současné době nejvíce peněz od Sametové revoluce. Doba je nejistá a všichni se bojíme, co bude. Proto si raději tvoříme finanční rezervu. Ale proč zrovna na spořicích účtech? Jsme totiž zvyklí na to,
že jsou součástí nabídek bank a svoje peníze si můžeme kdykoliv přesouvat tam
i zpět.
Dáváme si na účet částku, kterou chceme mít neustále k dispozici pro nenadálé
výdaje.
Mnoho z nás má na spořicích účtech veškeré své ušetřené peníze i přesto, že jsou
u každé banky pojištěné pouze do výše 100 000 EUR.
Jenomže z toho nic nemáme.
Běžný úrok na spořících účtech, který je cca 0,25 %,
naše peníze dokonce znehodnotí. Za rok si za ně
koupíme méně.
A to nechceme. Respektive není to vhodný způsob, jak se svými penězi pracovat.
Máte na spořicím účtu 50 000 Korun? Při běžném
úroku vám vaše peníze za 3 roky vydělají pouhých
375,94 Korun.
Máte na spořicím účtu 300 000 Korun? Za 3 roky
získáte výnos pouze 2 255,62 Korun.1
Chcete za těchto podmínek své peníze na spořicích účtech nechávat i dál?

1: Výpočet vychází z průměrné hodnoty úroků na spořicích účtech v ČR,
projektované na období 36 po sobě následujících kalendářních měsíců. Zdroj
informací: www.porovnavacsporenibank.cz.

Z P ĚT N A O BSAH

2

DALŠÍ KAPITOLA

Zkuste Realitní účet
Na Realitním účtu si svoje peníze můžete pravidelně přesouvat na běžný účet,
či zpět. Máte k nim flexibilní přístup s vyplacením nejpozději do 30 pracovních dnů.
Podstatný rozdíl je, že vaše peníze se mohou zhodnotit mnohem lépe. A to za cenu
určitého investičního rizika.
Vidíte ten rozdíl? Za takový výnos už si můžete pořídit pěknou dovolenou, nebo
pokrýt náklady na studia svých dětí.
VKLAD/INVESTICE 50 000 NEBO 300 000 KORUN PO DOBU 3 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

Investice

Spořicí účet (0,25 % p.a.)

Realitní účet (5 % p.a.)2

50 000 Kč

375,94 Kč

7 881,25 Kč

300 000 Kč

2 255,62 Kč

47 287,50 Kč

Jak jsou na tom jednotlivé spořicí účty, zjistíte na portálu:

ZALOŽTE SI REALITNÍ ÚČET ONLINE
Vyzkoušejte si Realitní účet se vstupní investicí 500 Korun a ročním zhodnocením
až 5 % ročně3. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota investice do
Realitního účtu a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti
na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Investice do
Realitního účtu může vést též k finanční ztrátě
2: Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 36 po sobě následujících kalendářních měsíců.
Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
3: Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.
Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
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I pravidelná finanční
rezerva se vám může
vyplatit

Většina z nás je zvyklá šetřit pravidelně. Jsme zvyklí na to, že nám každý měsíc z účtu automaticky odchází určitý obnos peněz. Spoříme a šetříme na různé
věci. Zkusili jste si ale někdy porovnat výši zhodnocení svých peněz v závislosti
na době, po jakou šetříte?
Co se stane, když stavební spoření vypovíte předčasně, např. už za 3 roky?
PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun
PO DOBU 6 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo/investováno vaše zhodnocené peníze
Spořicí účet

216 000 Kč

217 650,63 Kč

Stavební spoření

216 000 Kč

229 156,27 Kč

Realitní účet

216 000 Kč

252 339,83 Kč4

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun
PO DOBU 3 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo/investováno vaše zhodnocené peníze
Spořicí účet

108 000 Kč

108 354,67 Kč

Stavební spoření
(předčasné vypovězení
smlouvy)

108 000 Kč

103 409,10 Kč

Realitní účet

108 000 Kč

116 744,42 Kč5

4: Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 72 po sobě následujících
kalendářních měsíců. Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
5: Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 36 po sobě následujících
kalendářních měsíců. Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
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Stavební spoření je výhodné díky státním příspěvkům, protože samotné roční
zhodnocení je pouhé 1 %6. Nevýhodou je velké množství poplatků, které si stavební
spořitelny účtují. A to se projevuje nejvíce při předčasném ukončení vedení účtu.
Díky předčasnému výběru peněz a poplatkům s tím spojených můžete přijít o část
svých peněz, které jste na účet vložili.
Realitní účet vám neúčtuje žádné zbytečné poplatky.7
Podívejte se na přehled jednotlivých stavebních spořitelen a na zhodnocení investic, které nabízejí.
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účet online
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6: Výpočet vychází z průměrné hodnoty úroků pro stavební spoření v ČR. Zdroj informací: www.

R
Ú
S

porovnavacsporeni.cz.

7: Investice do realitního účtu podléhá manažerskému poplatku (poplatku za správu) a v případě ukončení
dříve než po jednom roce, také výstupnímu poplatku. Bližší informace o poplatcích jsou uvedeny ve statutu
a ceníku Fondu. Tyto dokumenty lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách
https://www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/, a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.
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Nemovitosti
jsou uchovatelem
hodnot

Pandemie ovlivnila finanční situaci mnoha Čechů. Pokles svých
příjmů zaznamenal každý třetí.
Vedle toho jiné skupině lidí zbývá
peněz více než dříve. Neutrácejí
tolik za dovolené, v restauracích,
kavárnách ani za své koníčky.
Lidé také očekávají, že se bude zdražovat a peníze budou ztrácet svoji hodnotu. Očekávají prudší nárůst inflace. Co to znamená? Za ty samé peníze si koupíte méně, protože se vám znehodnocují. Průměrná roční míra inflace za rok 2020
byla 3,2 %. Vaše tisícovka má nyní o 3,2 % nižší reálnou hodnotu. Proto je dobré,
aby se vaše úspory zhodnocovaly alespoň o výši inflace.
Ti, kdo mohou, nakupují investiční nemovitosti či investují do konzervativních investic. To je například umění, zlato, stříbro, starožitnosti nebo právě nemovitosti.
V delším časovém horizontu uchovávají hodnotu s velmi nízkou mírou rizika.
Možná nemáte dost peněz na pořízení vlastní investiční nemovitosti, nebo už nějakou máte a finanční rezervu na spořicím účtu chcete lépe zhodnotit, to za cenu určitého investičního rizika, zároveň ji mít průběžně po ruce. Realitní účet vaše peníze
zhodnocuje díky nemovitostnímu portfoliu ve fondu Realita.
Více informací naleznete na našem webu zde: teslainvest.cz/nemovitosti/.
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Realitní účet
vám dá víc

Peníze na spořicích účtech jsou úročené díky úvěrům, které banka poskytuje.
Vy máte v bance peníze a ona ty vaše peníze půjčuje jiným lidem, aby na nich
vydělala a měla na úroky pro vás. Například spořící účet s úrokem 0,25 % p.a. tak
vaše peníze dostatečně nevydělávají. Při roční inflaci 3 % bude mít vaše tisícovka,
kterou na spořicí účet vložíte v lednu 2021, o rok později o 30 Korun nižší hodnotu.
Koupíte si za ni méně.
Aktivně spravovaný nemovitostní fond zhodnocuje vložené peníze díky svému nemovitostnímu portfoliu.
Nemovitostní fond nakupuje nemovitosti, pronajímá je
a vám pak vyplácí výnosy z nájemného. Fond nesleduje žádný index. Část portfolia fondu tvoří likvidní finanční prostředky (především vklady v bankách). Čím více
peněz klienti investují do fondu, díky tomu může nemovitostní fond nakupovat výnosově lepší nemovitosti pro Vás.
Realitní účet s ročním výnosem až 5 % ročně8, navíc bez vstupních poplatků,
tak vyzrává na inflaci, a to za cenu určitého investičního rizika. Vaše tisícovka vložená do nemovitostního fondu v lednu 2021 může při inflaci 3 % za rok
vydělat 126 Kč. Je to konzervativní a hmatatelná investice, která dlouhodobě chrání vaše úspory před inflací a zároveň vykazuje velmi stabilní výnosy,
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Investice na
stáří může být
bez podmínek

Většina z nás je stále přesvědčena, že podstatnou část důchodu nám bude hradit
stát. Nemáme rádi riziko. Většinou neumíme sami investovat do akcií či dalších
cenných papírů. V roce 2020 takto investovalo pouze 5 % Čechů.
Přitom většina z nás má založené doplňkové penzijní spoření, které je jedním
z mnoha způsobů investování. Investujeme do akcií či dalších cenných papírů dle
zvolené míry rizika.
Spoléháme na státní příspěvky, které z něj máme, přestože průměrné zhodnocení doplňkového penzijního spoření při výběru konzervativního fondu nebývá vyšší než 1 %.9 Navíc žádné penzijní spoření ze zákona neumožňuje mít své peníze
pojištěné.
U penzijního spoření je výhodou, že vám může přispívat zaměstnavatel, a každý
rok si celkovou poslanou částku nebo její část odečítáte od daňového základu.

ALE
Jste si jistí, že zvládnete spořit až do svých 60 let? Nikdo dopředu nevíme, nebudeme-li peníze potřebovat už dříve. Nabídky a výpočty zhodnocení penzijních
spořitelen najdete na portálu www.porovnavacpenze.cz.

Pojďte si to spočítat.

9: Výpočet vychází z průměrné hodnoty výnosů pro doplňkové penzijní spoření v ČR.
Zdroj informací: www.porovnavacpenze.cz.
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Neřešíte,
kdy si peníze vyberete

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun PO DOBU 10 LET,
PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo nebo investováno vaše zhodnocené peníze
Spořicí účet

360 000 Kč

363 888,95 Kč

Stavební spoření

360 000 Kč

403 835,19 Kč

Realitní účet

360 000 Kč

467 787,87 Kč10

Realitní účet je v tomto směru výrazně výhodnější. Neřeší, kdy si peníze vyberete.
Můžete je čerpat za 3 roky, za 5 nebo za 10 let. Po 3 letech jsou výnosy z investice
do Realitního účtu osvobozeny od daně z příjmů.10

Realitní účet je
pro každého

10: Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 240 po sobě následujících
kalendářních měsíců. Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
11: Zdanění vychází z osobních poměrů investora a může se v čase měnit.
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Na vaše peníze
dohlíží

Česká
národní banka

TESLA investiční společnost je správcem nemovitostního fondu Realita. Fondu,
díky kterému na Realitním účtu vyděláváte. Fond Realita tvoří všichni, kdo
si Realitní účet založí. Jeho podílníky jste tedy právě vy a podílíte se na výnosu
nemovitostí fondu Realita. TESLA investiční společnost,a.s. spravuje speciální nemovitostní fond REALITA, můžete se o tom přesvědčit v katastru nemovitostí, zde.
Stejně jako u penzijního spoření se i v případě Realitního účtu jedná o investování. Své
peníze proto nemáte pojištěné. Jsou až do výše 80 % investovány v nemovitostech,
zbytek tvoří likvidní finanční prostředky (vklady v bankách).
Investiční společnost a fond Realita jsou pod dvojí kontrolou ze strany České
národní banky a také ze strany ČSOB jako depozitáře. Česká národní banka dohlíží na dodržování pravidel daných zákonem, která chrání hlavně vás, podílníky.
TESLA investiční společnost musela projít náročným procesem pro získání licence
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od ČNB. To však neznamená, že by ČNB investici u Investiční společnosti nebo
fondu Realita jakkoli podporovala.
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C :1 0 0 M :1 0 0
# 081888
online
C :1 4 M :1 0 0 Y:8 6 K:4

Z P ĚT N A O BSAH

REALITNÍ

14

REALITNÍ ÚČET

# C 92434

C :7 M :5 Y:6

# E 8E 8E 8

0

#FFFFFF

DALŠÍ KAPITOLA

REALITNÍ

8

Máte důvěru ve značku

Realitní účet vám nabízí tradiční česká značka TESLA, která je tu s vámi už 100 let.
Podívejte se na naše video:

Přehrát na YouTube
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Spolupracujete s profíky
Fond Realita má 13 000 podílníků a TESLA IS ho spravuje už 12 let.
A jak říká jeden z našich klientů „Martinovi jsem svěřil svoje první
peníze, když mu bylo 23 let. Je to schopný a spolehlivý člověk.“
Dnes už je Martin o něco starší. O peníze svých podílníků se stará
dál.

Martin Folprecht
předseda představenstva
Stál za rozvojem privátního bankovnictví. V roce 2013
se stal majoritním akcionářem investiční společnosti WMS, předchůdce TESLA IS a nemovitostního fondu
Realita. Společně s týmem buduje fond už 12 let. Jeho cílem je zjednodušit klientům orientaci na trhu investic
a stabilně a konzervativně zhodnocovat svůj majetek.
Jan Ducháč
místopředseda představenstva
Z top manažerských pozic strategicky řídil celý proces
nákupu nemovitostí pro developerské společnosti a byl
zodpovědný za ekonomickou výhodnost jednotlivých projektů. Jako portfolio manažer v TESLA IS je zodpovědný
za nákup a provoz nemovitostí ve fondu Realita, za jejich výnosy, vyhledávání příležitostí k novým akvizicím,
za komunikaci s depozitářem a s Českou národní bankou.
Jan Drápal
člen představenstva
Byl u zrodu fungování podílových fondů v České republice
a z pozice předsedy finanční a daňové komise v Asociaci fondů a asset managementu ČR (dnešní Asociace pro
kapitálový trh ČR) se podílel na vytváření účetních a daňových standardů pro investiční společnosti. Působí jako
výkonný ředitel. Je zodpovědný za finance, informační
technologie a administraci nemovitostního fondu Realita.

Pavel Folprecht
risk manažer
Má více než 20 let zkušeností s transformací, inovací
a nastavováním vnitřního řízení ve finančních institucích
v Čechách a v zahraničí. Získal řadu ocenění za zavádění digitalizace v bankovním sektoru. V TESLA IS má na
starosti řízení rizik a likvidity. Je zodpovědný za nastavení, kontrolu a zefektivnění všech procesů vedoucích ke
stabilitě a finanční vyrovnanosti fondu Realita směrem
k zákazníkům.
Roman Kolev
obchodní ředitel
Jeho specializací jsou investice a konzervativní formy
zhodnocování peněz. Zaměřuje se na budování obchodních sítí pro efektivní správu a prodej investičních produktů. V TESLA IS je zodpovědný za správu bonitních klientů,
za celkovou obchodní strategii, vývoj produktů a jejich
prodej. Spolupracuje na implementaci softwarů pro online
komunikaci s klienty včetně online smluv.
Andrea Němcová
vedoucí klientského centra
Podílela se na restrukturalizaci a implementaci nových
procesů a standardů ve fondu Realita, na obchodní a produktové strategii a plnění licenčních podmínek České
národní banky. Je zodpovědná za emitování podílových
listů, jejich vydávání a odkupování, customer care, smluvní
dokumentace s klienty a nastavování procesů souvisejících s potřebami zákazníků včetně online systémů.
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Podílíte se na výnosech
z pronájmu nemovitostí
fondu Realita

Stejně, jako spoříte, můžete investovat.
Jste konzervativní?
Ušetříte měsíčně alespoň pětistovku?
Pak i vy se můžete stát investorem.
Ve speciálním nemovitostním fondu Realita svoje úspory zhodnotíte
zpravidla lépe, než na vašich běžných či spořicích účtech.
Staňte se podílníkem a zároveň se podílejte na výnosu nemovitostí fondu.
Budete vydělávat na nájemném třeba i lázní.
Stačí mít pětistovku navíc. Zkuste to. Teď.
Protože konzervy tvoří rezervy.

INVESTICE

TESLA investiční společnost
shromažďuje ﬁnanční
prostředky od investorů

N

NÁKUP

ČSO

B

Nákup každé nemovitosti
vždy schvaluje
depozitář fondu – banka ČSOB.

Nakupuje za ně
do fondu REALITA
vhodné nemovitosti.

ČNB
Investiční společnost i fond
jsou zároveň pod dohledem
a regulací České národní banky.

H
Nemovitosti jsou dlouhodobě
pronajaté.

NÁJEM

spravuje nemovitostní fond REALITA.

TESLA investiční společnost se stará
o stav nemovitostí a o nájemníky,
aby včas a řádně platili nájem.

Ideální doba investování
pro efektivní zhodnocení
je minimálně 3 roky.

VÝNOS

3

r.

Pronájmy z nemovitostí generují

TESLA investiční společnost pečuje
o nové i stávající podílníky fondu
a svými obchodními aktivitami
zajišťuje výkonnost fondu.

Nemovitosti jsou pojištěné.

Nemovitosti se v čase zhodnocují.

> 20 %

Fond REALITA stále drží
více jak 20 % kapitálu v likvidních,
tedy peněžních prostředcích.

Investor se stává podílníkem
a zároveň se podílí na výnosu
nemovitostí fondu.

ZHODNOCENÍ
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Na co se
nejčastěji
ptáte

Co to je Realitní účet a jak si ho založím?
Realitní účet je investiční alternativa ke spořicím účtům či termínovaným
vkladům. Je to vhodný způsob pro zhodnocování vašich peněz konzervativně, tedy s nízkou mírou investičního rizika. Založíte si ho online nebo
s naší pomocí po telefonu.

Jaký je rozdíl mezi Realitním účtem a spořicím účtem/
termínovaným vkladem v bance?
Realitní účet je, na rozdíl od spořicího účtu nebo termínovaného vkladu,
investičním produktem. Díky tomu jsou na něm peníze zhodnocované
zpravidla lépe, než jaké jsou úroky v bankách, avšak se souvisejícím investičním rizikem. Investice do Realitního účtu může vést též k finanční
ztrátě. Úplné informace o rizicích obsahuje statut fondu a sdělení klíčových
informací fondu.

Jak funguje Realitní účet ve vztahu k mému běžnému
účtu?
Realitní účet představuje vaši investici do nemovitostního fondu ve formě podílových listů fondu. Ve smlouvě uvedete číslo vašeho běžného účtu
a kdykoliv si z něj můžete online na Realitní účet posílat své peníze.

Na jak dlouho si Realitní účet sjednávám?
Účet si sjednáváte na dobu neurčitou. Doporučená minimální doba investice
je 3 roky.

Jak Realitní účet zhodnotí moje peníze?
Realitní účet zhodnocuje investované peníze díky nemovitostnímu portfoliu. Investujete do nemovitostního otevřeného podílového fondu Realita.
Oproti tomu peníze na spořicích účtech jsou úročené díky poskytnutým
úvěrům bankou.
Z P ĚT N A O BSAH
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Musím si na Realitní účet posílat peníze pravidelně?
Na Realitní účet si můžete posílat kdykoliv tolik peněz, kolik právě chcete. Minimální výše zaslané částky je však 500 nebo 50 000 Korun, podle
zvoleného typu účtu.

Kolik mě bude stát Realitní účet na poplatcích?
Neplatíte žádné vstupní poplatky. Investice prostřednictvím Realitního
účtu je spojená s manažerskými poplatky, které jsou zohledněné ve výnosu z investice a projevují se v celkové nákladovosti, která za rok 2020 činila
2,75 % z investice. Převod peněz z Realitního účtu dříve než po jednom roce
či za podmínek stanovených v ceníku a statutu fondu podléhá výstupnímu
poplatku. Úplné informace o poplatcích obsahuje statut a ceník fondu.

Mám ke svým penězům neustálý přístup?
Přes Tesla online máte průběžný přístup k Realitnímu účtu a ke svým
penězům. A pokud budete chtít poslat peníze zpět na svůj běžný účet,
převedeme vám je do 30 pracovních
dnů.
INVESTICE

H

Nemovitosti jsou dlouhodobě
pronajaté.

NÁKUP

Mohu založit Realitní účet svým dětem a vnoučatům?
NÁJEM

Dětem nebo vnoučatům může založit Realitní účet jejich zákonný zástupce. Výběr peněz v takovém případě podléhá
schválení soudu.
spravuje nemovitostní fond REALITA.

Po třech letech je výnos na Realitním účtu osvobozený od daně z příjmů, na rozdíl od spořicího
účtu, kde jsou úroky daněné automaticky.12
12: Zdanění vychází z osobních poměrů investora a může se v čase
měnit.
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TESLA investiční společnost pečuje
o nové i stávající podílníky fondu
a svými obchodními aktivitami
zajišťuje výkonnost fondu.

Pro

Podléhá výnos na Realitním účtu
zdanění stejně jako na spořicím
účtu?

ná

TESLA investiční společnost se stará
o stav nemovitostí a o nájemníky,
aby včas a řádně platili nájem.
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Z malých peněz se tvořit dá.

D REALITNÍ
ALŠÍ KAPITOLA
ÚČET
RENTA

Ať počítáme, jak počítáme,
s Realitním účtem máte víc
Dejte si pozor na zbytečné poplatky a vždycky si dopředu stanovte, na co ušetřené
peníze využijete. Lépe pak vyhodnotíte, kam s nimi a na jak dlouho.
Pojďme si shrnout všechny důležité výpočty.13
VKLAD/INVESTICE 50 000 NEBO 300 000 Korun
PO DOBU 3 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

Vklad/investice

Spořicí účet (0,25 % p.a.)

Realitní účet (5 % p.a.)

50 000 Kč

50 375,94 Kč

57 881,25 Kč

300 000 Kč

301 197,28 Kč

347 287,50 Kč

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun
PO DOBU 6 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo/investováno

vaše zhodnocené peníze

Spořicí účet

216 000 Kč

217 650,63 Kč

Stavební spoření

216 000 Kč

229 156,27 Kč

Realitní účet

216 000 Kč

252 339,83 Kč

13: Metodiky výpočtů a související upozornění jsou uvedeny
pro jednotlivé výpočty v předchozích částech tohoto ebooku.
Podrobnosti viz Právní upozornění (str. 30).
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PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun
PO DOBU 3 LET, PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo/investováno

vaše zhodnocené peníze

108 000 Kč

108 354,67 Kč

(předčasné vypovězení
smlouvy)

108 000 Kč

103 409,10 Kč

Realitní účet

108 000 Kč

116 744,42 Kč

Spořicí účet
Stavební spoření

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun PO DOBU 20 LET,
PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo /investováno vaše zhodnocené peníze
Spořicí účet

720 000 Kč

735 621,94 Kč

Doplňkové penzijní
spoření

720 000 Kč

854 202,92 Kč

Realitní účet

720 000 Kč

1 238 238,93 Kč

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ VKLAD/INVESTICE 3 000 Korun PO DOBU 10 LET,
PŘÍKLADOVÉ ZHODNOCENÍ

celkem vloženo/investováno

vaše zhodnocené peníze

Spořicí účet

360 000 Kč

363 888,95 Kč

Doplňkové penzijní
spoření

360 000 Kč

403 835,19 Kč

Realitní účet

360 000 Kč

467 787,87 Kč

(předčasné vypovězení
smlouvy)
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důvodů,

proč byste i vy měli
mít Realitní účet:

1.	 Vyzrajete na úroky v bance
2.	 I pravidelná finanční rezerva se vám může vyplatit
3.	 Nemovitosti jsou uchovatelem hodnot
4.	 Realitní účet vám dá víc
5.	 Investice na stáří může být bez podmínek
6.	 Neřešíte, kdy si peníze vyberete
7.	 Na vaše peníze dohlíží Česká národní banka
8.	 Máte důvěru ve značku
9.	 Spolupracujete s profíky
10.	 Podílíte se na výnosech z pronájmu nemovitostí fondu Realita
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Založte si Realitní účet
Děkujeme, že jste dočetli až sem. A co dál? Proberte situaci se svojí rodinou, přáteli, se svým bankéřem či finančním poradcem. Nebo si rovnou Realitní účet založte.
Vložte na realitní účet na zkoušku třeba 500 Korun nebo víc.

PAPÍRRealitní účet
Chci si založit
online

Chci zajít na kávu
DISPLEJ
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REALITNÍ
Nejrychlejší způsob,
jak si Realitní
účet založíte, je ÚČET
online.

Pokud neradi sedíte u počítače,REALITNÍ
za0
#FFFFFF
ÚČET
volejte našemu kolegovi, Radkovi
SPORO
Veselému.
Pozve vás k nám na kávu nebo se
zastaví za vámi. Také vám pomůže
s online smlouvou.

SPORO

Na cokoliv se nás můžete zeptat přes
formulář na webu nebo na sociálních
sítích.

REALITNÍ
ÚČET
SPORO

REALITNÍ
ÚČET
SPORO

Z malých peněz se tvořit dá.

Z malých peně

Radek Veselý
obchodní zástupce
725 917 705
REALITNÍ
vesely@teslainvest.cz

ÚČET
RENTA

Z P ĚT N A O BSAH

28

REALITNÍ
ÚČET
RENTA

PAPÍR

DISPLE

A V ELK É F O R M ÁT Y

A M ALÉ FO R M Á

REALITNÍ ÚČET

REALITNÍ
ÚČET
SPORO

REALITN
C:100 M:100

#081888

C:14 M:100 Y:86 K:4

#C92434

C:7 M:5 Y:6

#E8E8E8

0

#FFFFFF

KLIENTSKÝ SERVIS

Po-Pá

REALITNÍ
ÚČET
SPORO

10.00-16.00

+420 222 204 444
info@teslainvest.cz

REA
ÚČE
SPO

REA
ÚČE
SPO

Z malých peněz se tvořit dá.

Z mal

REALITNÍ
ÚČET
RENTA

REA
ÚČE
REN
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Právní upozornění:
Toto je propagační sdělení TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24,
Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA“), týkající se Realita nemovitostní otevřený
podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“). Jeho účelem není nahradit statut nebo
sdělení klíčových informací Fondu, ani poskytnout jejich shrnutí.
Investice do Fondu s sebou nese rizika, její hodnota může v průběhu času kolísat a návratnost není
zaručena. Fond může v souladu s investiční strategií investovat do nemovitostí a účastí v nemovitostních
společnostech a doplňkových aktiv. Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací
Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách www.teslainvest.
cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/ a v listinné podobě v sídle TESLA, Konviktská 291/24 Praha 1-Staré
Město, 110 00, v pracovních dnech od 10.00 do 16.00. Stejným způsobem lze získat přehled práv investorů.
Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. TESLA
podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České
národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, stejně tak nemůže vyloučit
možnost porušení právních povinností či statutu Fondu ze strany TESLA a nezaručuje, že případná škoda
způsobená takovým porušením bude nahrazena.
TESLA upozorňuje, že investice do Fondu není, na rozdíl od spořicího účtu, spořicím produktem a nese
s sebou rizika. Bližší podmínky jednotlivých bonusů a produktů Fondu jsou k dispozici na internetových
stránkách www.teslainvest.cz, nebo v sídle TESLA.
Prognóza zhodnocení
V dokumentu uvedené informace o očekávaném zhodnocení se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu
za období konkrétního počtu po sobě následujících kalendářních měsíců, přímo uvedeného u jednotlivých
příkladů (12, 36, 72 nebo 240 měsíců). Očekávaná budoucí výkonnost odpovídá skutečnému průměrnému
ročnímu výnosu Fondu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících dni
zveřejnění tohoto dokumentu, zvýšenému o bonus poskytovaný TESLA IS k jednotlivým produktům Fondu
za podmínek uvedených na https://www.teslainvest.cz/tesla-renta/podminky-akce/ a na
https://www.teslainvest.cz/tesla-sporo/zalozte-ucet/ v prvních 12 kalendářních měsících trvání investice.
Očekávaná budoucí výkonnost Fondu je počítána v Kč. Případné výstupní poplatky nejsou ve výpočtu
zahrnuty, ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem
budoucích výnosů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích
z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk
se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Investice
může vést též k finanční ztrátě.

Z P ĚT N A O BSAH

30

