
      

Kdo může spořit do Zlaté renty?
Spoření si může založit kdokoliv starší 18 let. 

Kolik bych měl spořit a jaká je minimální měsíční 
úložka? 
Výše měsíčního spoření záleží na Vašich možnostech 
a na tom, kolik chcete naspořit. Spoření na míru si 
nastavíte v naší kalkulačce. Minimální výše spoření je 
500 Kč měsíčně.

Jak si spoření založím a jak funguje?
Spoření si jednoduše sjednáte v on-line objednávce 
nebo osobně. Určíte si, kolik a jak dlouho chcete 
spořit a vyplníte základní osobní údaje. Obdžíte od 
nas návrh smlouvy, kterou nám potvrdíte zasláním 
první platby dle rozpisu plateb. Nastavíte si trvalý 
příkaz a hotovo.

Co když mi na měsíční úložku nevyjdou peníze?
Jednoduše pošlete platbu příště. Žádnou pokutu Vám 
účtovat nebudeme. Pokud vynecháte jen jednou, 
nepřijdete ani o věrnostní bonus.

Co v případě, že budu potřebovat mimořádně peníze?
Kdykoliv v průběhu spoření můžete část nebo celou 
investici zpětně odprodat. Požadavek na odprodej 
jednoduše zadáte on-line a zdarma.

Kde zjistím, kolik už jsem naspořil?
Přes mobil nebo počítač po přihlášení ke svému účtu 
Zlaté renty. 

Jaké údaje a dokumenty budu pro sjednání 
potřebovat?
Postačí Vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní 
kontakt a e-mail. Pro ověření totožnosti Vás 
požádáme o zaslání kopie (fotografie) občanského 
průkazu. Ten nám nahrajete přes účet Zlaté renty.

Můžu mít více smluv?
Ano, můžete mít neomezené množství smluv. V jedné 
objednávce však můžete uzavřít pouze jednu 
smlouvu. 

Mohu sjednat spoření i pro někoho jiného?
Ne. Spoření sjednáte pouze na své jméno. 

Musím spoření danit?
Ne. Při investici delší 1 roku jste osvobozeni od daně 
z příjmu.

Za jakou cenu nakupuji zlato?
Vaše nákupy jsou realizovány aktuální cenou 
v okamžiku vypořádání. K tomu zpravidla dochází 

v pracovní dny v 10:30. Pro platby přijaté později bude 
použita cena platná následující pracovní den v 10:30. 
Aktuální ceny jsou uvedeny zde. Nákupy a jejich ceny si 
můžete následně zkontrolovat na svém účtu Zlaté renty.

Za jakou cenu mohu zlato prodat?
Odprodeje jsou realizovány okamžitě. Aktuální 
cena Vám bude zobrazena během operace. Aktuální 
výkupní ceny naleznete zde. Odprodeje a jejich ceny 
si můžete následně zkontrolovat na svém účtu Zlaté 
renty.

Jakým způsobem se spoření platí?
Ideální způsob je trvalý příkaz k úhradě. Je možné 
také provádět jednorázové platební příkazy, jak 
tuzemské, tak zahraniční. Vždy je však potřeba zadat 
Váš variabilní symbol (číslo smlouvy).

Můžu spoření předčasně ukončit? A jak?
Ano, spoření můžete kdykoliv předčasně ukončit. 
Žádost o předčasné vypořádání podáte přes svůj účet 
Zlaté renty. Můžete si vybrat již naspořené zlato, nebo 
nám jej zpětně odprodáte.

Kolik za Zlatou rentu zaplatím?
Ceník naleznete zde.

Jaký je minimální vklad?
Minimální vklad je 0 Kč. První platbou uhradíte 
aktivační platbu nebo její část a první měsíční úložku 
ve výši 500 Kč.

Mohu jednorázově vložit mimořádnou platbu?
Ano, kdykoliv můžete zaslat jakoukoliv částku. A to 
i opakovaně. Za zaslané prostředky nakoupíme zlato 
za aktuálně platnou cenu.

Co se stane, jakmile dospořím?
Vaše zlato Vám buď zašleme na zadanou adresu, 
nebo si jej můžete vyzvednout osobně, případně si jej 
necháte uložené v našem trezoru. 

Jaký slitek či minci po dospoření dostanu? 
Můžu si ještě vybrat?
Zpravidla dostanete produkt uvedený ve smlouvě. 
Po přihlášení ke svému účtu však můžete požádat 
i o výběr v jiných produktech, a to až do zůstatku 
svého spoření.

Je stanovena nějaká minimální doba, po kterou si 
můžu své spoření vybrat?
Žádná taková lhůta není. Spořit můžete, jak dlouho 
chcete. Kdykoliv můžete požádat o předčasné 
vypořádání.

Často kladené otázky
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http://zlatarenta.cz/vseozlate
https://zlatarenta.cz/soubory/68_CENIK.pdf


 

Co se stane, pokud za sjednanou dobu nenaspořím 
na cílový slitek nebo cílovou částku?
Můžete pokračovat ve spoření, jednoduše posílejte 
další platby. Nebo požádáte o vypořádání účtu do 
aktuálního zůstatku.

Mohu naspořené zlato odprodat?
Ano, zlato nám můžete zpětně odprodat přes účet 
Zlaté renty.

Mohu si nechat zlato uložené v trezoru Zlaté renty?
Ano, zlato máte u nás uložené po dobu spoření
a následně ještě 3 roky po dospoření zdarma.
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