
Teď vážně, je jedno jestli si inflaci představíte jako otravného brouka, 
nebo penězožravou kytku, je tu a pomalu a jistě ubírá hodnotu vašim 
penězům. Ale nebojte, i s tím se dá něco dělat. Zkroťte inflaci 
investováním s Amundi.

Nenechte inflaci užírat 
vaše peníze!

www.amundi-kb.cz 800 111 166 

Penězomorka nenápadná

Čeleď: Infláčkovití

Výskyt:

 

  

 

 Peněž
řicí pr

enky
asá
, tr

tk
ezory

a, zkrá
, bank

tka v
o

šude
vní účty

,  
,

spo
 peníze 

kde se vyskytují

Potrava: měrně spoř
očně
ádá 5–7 %

v
Prů

ašich úspor r

Predátor: Investor moudrý



Výše uvedené informace nepředstavují žádný smluvní závazek, konkrétní nabídku, nárok na poradenství ani doporučení 
k investici. Minulá ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Není určeno 
US osobám. S investováním mohou být spojena zejména následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat 
i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvu měnového 
kurzu. Před jakoukoliv investicí byste měli provést vlastní analýzu rizik a zvážit, zda je pro vás investice vhodná. Vždy 
se seznamte se statuty fondů a klíčovými informacemi investora. Veškeré informace najdete na www.amundi-kb.cz.

KONTAKTUJTE  
NÁS HNED TEĎ
na 800 111 166 nebo přijďte 
do jakékoliv pobočky  
Komerční banky.

Inflace nás všechny ročně 
obírá o 2-3 % hodnoty peněz. 
Neboli si za naspořenou 
částku koupíme každý rok 
méně a méně. A to je škoda, 
ne? 

Překvapuje vás, kam až klesla hodnota stovky za posledních 28 let?  
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INFLACE
Teď vážně, může za to

Za konkrétní sumu peněz si s přibývajícím časem koupíte 
míň a míň. Vzhledem k cílování inflace ČNB* to tak bude 
i nadále.

* ČNB, Česká národní banka, má dlouhodobý inflační cíl 2 % ročně.
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Bojujte s inflací

INVESTUJTE 
S AMUNDI

1993 2007 2021

Pokud stejnou částku investujete, vaše peníze pracují. 
Budete si tak moci v budoucnu koupit stejné věci. 
Pokud si vyberete odvážnější strategii, můžete mít 
i víc. Ať už se rozhodnete jakkoliv, je třeba mít na paměti, 
že s každou investicí souvisí riziko.

Neztrácejte čas! Zkuste své peníze vhodně investovat. 
Sami si můžete určit, jestli chcete investicí pokrýt inflaci, 
anebo budete odvážnější a zkusíte nechat své peníze  
vydělávat.

Nenechávejte je zkrátka zlenivět na běžném účtu. Nechte 
své peníze pracovat za vás. 
Začít investovat s Amundi je snadné.

Investované úspory
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Před investováním společně probereme

Doporučíme  
vám vhodnou  

investiční strategii

vaše plány
očekávání
investovanou částku  
časový horizont
očekávaný výnos
míru rizika
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PRACUJÍ
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