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SAZEBNÍK INVESTORA 

Účinnost od 28. 11. 2019 

 

 

INVESTORSKÁ ČÁST 

1. Za naši práci nám z každé vámi získané Participace nebo Pohledávky hradíte poplatek, jehož výše závisí na tom, jakou 
úrokovou sazbu má Úvěr, ke kterému se tato Participace nebo Pohledávka váže. Poplatek se počítá denně z celkové aktuálně 

investované částky v dané úrokové sazbě a strhává se jedenkrát měsíčně, a to vždy 1. pracovní den v měsíci. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za využívání produktu Zonky Rentiér nám hradíte též jednorázový vstupní poplatek ve výši 1,9 %, a to z každé částky určené 
k automatizovanému investování, která přijde na Účet vážící se k produktu Zonky Rentiér, s výjimkou příchozích částek 
představujících výnosy z Portfolia („vstupní investice“). Poplatek se vám odepíše z Účtu v okamžiku připsání vstupní 
investice na Účet. Pokud nedojde k rozinvestování celé hodnoty vstupní investice do Pohledávek a požádáte o výběr 
finančních prostředků v rozsahu nezainvestované hodnoty vstupní investice, vrátíme vám poměrnou část poplatku. 

Úroková sazba Poplatek 

2,99 % p. a. 0,20 % p. a. 

3,99 % p. a. 0,20 % p. a. 

4,99 % p. a. 0,50 % p. a. 

5,99 % p. a. 1,00 % p. a. 

6,99 % p. a. 1,50 % p. a. 

8,49 % p. a. 2,20 % p. a. 

9,49 % p. a.  2,50 % p. a. 

10,99 % p. a. 3,00 % p. a. 

13,49 % p. a. 3,50 % p. a. 

15,49 % p. a. 4,00 % p. a. 

19,99 % p. a. 5,00 % p. a. 



    

2 Účinnost od 28. 11. 2019 

3. Za prodej Participace na Sekundárním trhu do 12 kalendářních měsíců od získání Participace nám hradíte jednorázový 
poplatek ve výši 1,5 % z prodejní ceny nabízené Participace. Výše poplatku se stanovuje z prodejní ceny nabízené 
Participace platné v okamžiku vystavení Participace na Sekundární trh a naúčtuje se vám v okamžiku jejího nákupu jiným 
Investorem. Prodej Participace na Sekundárním trhu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od jejího získání je bez poplatku. 

4. Pokud nebudou Úvěry, do kterých jste investoval/a, řádně spláceny a pohledávku bude nutné vymáhat soudní cestou, tak 
si na pokrytí našich nákladů naúčtujeme poplatek ve výši 30 % ze skutečně vymožené částky.  

5. Veškeré platby jsou bez DPH. Jestliže nám vznikne povinnost zaplatit DPH v souvislosti s jakoukoli platbou dle Rámcové 
smlouvy (včetně plateb, jejichž účelem je náhrada nákladů či naší škody), je DPH již v příslušné platbě zahrnuto. 


