Kalkulačka slouží k výpočtu výnosu během investování do některého z fondů J&T LIFE. Uživatel vybere fond a
nastaví další parametry výpočtu. Růst zhodnocení se zobrazí ve formě tabulky nebo grafu. Lze spočítat i výši
renty, kterou je možné nechat si vyplácet po skončení investice v J&T LIFE a následném uložení peněz do fondu
J&T MONEY.

Kalkulačka je na adrese www.life.jtbank.cz/kalkulacka

Výběr fondu
Číslo v názvu fondu udává požadovaný datum skončení investice .

Počátek investice
Zvolte měsíc, kdy má investice začít. Jako výchozí je nastaven aktuální měsíc.

Konec investice
Kalkulačka umožňuje manuálně změnit datum skončení investice na dřívější. Je možné vybrat jen datum
předcházející datu uvedeného v názvu fondu.

Investiční horizont
Období, po které bude investice probíhat.

Očekávaný průměrný výnos
Přednastavena je hodnota průměru za poslední období existence fondu a v průběhu času se mění. Procento je
možné upravovat podle konkrétní situace na trhu a to pohybem posuvníku nebo přímo vepsáním konkrétní
částky. Při změně fondu hodnota nastaví zpět na průměrnou hodnotu fondu.

Pravidelné investice
Pokud chcete investovat po měsíčních částkách, zadejte výši pravidelné investice. Hodnotu je možné nastavit
posuvníkem nebo ji napsat číslicemi.

Počet měsíčních plateb
Je počet měsíců od počátku investice do jejího konce, kdy bude pravidelná investice prováděna.

Jednorázové investice
Můžete kombinovat tři výše částek na různou dobu. Hodnotu je možné nastavit posuvníkem nebo ji napsat
číslicemi. Rok, ve kterém chcete investici provést, je možné nastavit znakem plus (+) nebo mínus (-) vedle roku
investice.

Rekapitulace
Přehled základních vypočtených hodnot

Tabulka
Hodnota investované částky a jejího zhodnocení v průběhu investice zobrazená v tabulce po letech.

Graf
Hodnota investované částky a jejího zhodnocení v průběhu investice zobrazená v grafu po letech.

Přehled poplatku z investic - jak jednorázových, tak pravidelných. Sazba poplatku jednorázové
investice se počítá jako vážený průměr poplatků ze všech jednorázových investic.

Způsob úhrady
Zvolte jednu z možností, jak si přejte poplatky zaplatit. Pro získání přehledu o samostatných výnosech (bez
odečtení poplatků) je možné zvolit možnost „Žádné poplatky“.

Vyplácení investice
Začátek období, od kterého se může zhodnocená částka vyplácet měsíčně. Je možné změnit i odhadované
zhodnocení uložených peněz po skončení trvání investice do fondu J&T LIFE.

Pokud máte o investice do J&T LIFE zájem, zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.

Nebo si můžete založit rámcovou smlouvu v našem online formuláři a začít rovnou investovat.

Kliknutím na tuto ikonu se kalkulačka nastaví na přednastavené hodnoty

