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TISKOVÁ ZPRÁVA

Do investičního produktu Rentiér od Zonky už lidé poslali 100 milionů korun. Jejich
průměrný roční výnos dosáhne na 4,4 %
(Praha, 20. ledna 2020) – Do investičního produktu Rentiér, kterého v listopadu spustila společnost Zonky,
už lidé poslali celkem 100 milionů korun. Každý týden tak klienti Zonky v programu investují průměrně
přes 11 milionů, desítky zákazníků vložily více než milion korun. Zonky Rentiér je unikátní investiční
produkt, který s minimálním rizikem úročí nad úrovní inflace a nabízí solidní výnos 4,4 %. Rentiér
poskytuje vysoce diverzifikované investice do nízkorizikových spotřebitelských úvěrů, je ideální na
dlouhodobý investiční horizont.
„Už dlouho sledujeme, že naši zákazníci mají proinvestiční náladu. Prvních 100 milionů po dvou měsících
fungování Rentiéra vnímáme jako významný úspěch. Lidé investují vyšší částky, což značí, že naší službě důvěřují.
Průměrně k nám každý den pošlou milion a půl korun a tato částka roste,” komentuje výsledky generální ředitel
Zonky Pavel Novák. Dodává, že Rentiéra Zonky vytvořilo doslova na míru těm zákazníkům, kteří nechtěli sami
vybírat, do kterých úvěrů své peníze vloží.
Zonky Rentiér totiž využívá speciálně vytvořeného algoritmu - ten zhodnotí vložené finance prostřednictvím
investic do nízkorizikových spotřebitelských úvěrů. Riziko je minimalizováno automatickým rozložením vysoké
částky do několika stovek úvěrů napříč celým portfoliem Zonky. Algoritmus tak investorům zaručí optimální
míru zhodnocení s minimálním rizikem založeném na vysoké diverzifikaci.
Klientů, kteří si už založili investorský účet na Rentiérovi, eviduje Zonky přes 1300. Jejich minimální vklad musí
dosahovat 50 tisíc korun, shora není zatím nijak omezen. Následně se vložené prostředky automaticky rozloží do
stovek až tisícovek půjček, čímž zajistí bezpečný a stabilní výnos. Zákazník si pak může rentu nechat posílat na
účet, nebo ji znovu investovat.
Investor, který má o svých financích přehled 24 hodin denně 7 dní v týdnu, má možnost rychlého přesunu
prostředků investovaných na Zonky na svůj běžný účet. Výstupní poplatky jsou nulové a rovněž veškeré další
aktivity jsou bez zbytečných poplatků. Od hrubého výnosu 7,36 % p. a. se odečítají poplatky za správu a možné
rizikové náklady. Očekávaný čistý výnos se tak pohybuje kolem 4,4 % p. a. Výnos není garantovaný a může
podléhat dani z příjmu, žádné další či skryté poplatky služba nezahrnuje.
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Službu Zonky v ČR poskytuje společnost Benxy s.r.o. - mezinárodní finančně-technologická společnost, za kterou stojí za ní
nejvýznamnější česká investiční skupina PPF. Zonky už poskytlo lidem půjčky v hodnotě přes 10 miliard korun a zároveň spravuje portfolio
desetitisícům investorů. Dnes tak Zonky plně konkuruje bankovním společnostem na trhu se spotřebitelskými úvěry. Úspěch Zonky je od
začátku založen na férovém přístupu a využití nejnovějších technologií, díky kterým je Zonky atraktivní prozákaznickou firmou s rychlými
a jednoduchými procesy pro vyřízení půjčky. Mnohé bankovní instituce se fungováním Zonky inspirují, společnost se tak podílí na kultivaci
českého finančního trhu. Tento úspěch a zákaznická spokojenost patří mezi výrazné podněty pro expanzi na zahraniční trhy, kde působí
pod značkou Benxy. Cílem mezinárodní expanze je na tento úspěch navázat i na dalších trzích Evropské unie. V roce 2019 získalo Zonky
ocenění Nejdůvěryhodnější značka v oblasti dodavatelů mimobankovních půjček. V témže roce Zonky znovu obsadilo druhé místo
v Indexu odpovědného úvěrování, který vydává nezisková organizace Člověk v tísni.
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