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ATLANTIK  

 

Zpráva akcionářům fondů BNP Paribas Plan TARGET CLICK FUND (TCF) 

 

Vážení investoři, 

nacházíme se stále v obtížné tržní situaci nulových až záporných úrokových sazeb v eurozóně, což má 

zásadně negativní dopad na budoucí výnosový potenciál TCF, do kterých investujete. Struktura TCF 

všech splatností aktuálně je a do budoucna bude tvořena převážně dluhopisy, z čehož vyplývá, že TCF 

již s velkou pravděpodobností realizovaly většinu výnosů za období od založení do plánované 

splatnosti a růstový potenciál pro zhodnocení vaší investice již považujeme za velmi omezený, na 

úrovni peněžního trhu.  Navíc správce fondů TCF, BNP Paribas Investment Partners, ukončil 

navyšování nových zajištěných (zakliknutých) hodnot a uvažuje o úplném uzavření fondů s delšími 

horizonty. 

Na základě důkladné analýzy tržní situace a aktuální struktury TCF jsme došli k závěru nahradit 

stávající TCF obdobným produktem J&T LIFE. Fondy J&T LIFE fungují na stejném principu životního 

cyklu a slouží primárně jako nástroj tvorby finančních rezerv (důchod, studium dětí, pořízení 

nemovitosti aj.) jako TCF. Navíc jsou vedeny v českých korunách a mají potenciál dosahovat 

dlouhodobě atraktivních výnosů. Převod eurových investic (TCF) do korunových (J&T LIFE) je dnes 

výhodný i vzhledem k politice České národní banky udržovat kurz slabé koruny vůči EUR.  Více 

informací o fondech J&T LIFE naleznete v letáku nebo na webových stránkách správce fondů 

www.jtis.cz/fondy/fondy-pro-verejnost. 

Výměna fondu, jakož i nastavení pravidelné investice do nového investičního programu J&T LIFE 

bude zcela zdarma. Ostatní podmínky, včetně čísla sběrného účtu a variabilního symbolu, zůstanou 

stejné jako u původního TCF. Není tak potřeba měnit nastavení trvalého příkazu ve vaší bance. 

Změna investičního programu proběhne automaticky po obdržení vyplněné a podepsané nové 

komisionářské smlouvy ATLANTIK. 

Věříme, že budete s novým fondem životního cyklu J&T LIFE dlouhodobě spokojeni a změna produktu 

povede k zachování původního investičního záměru a výnosu pro vaše dlouhodobé cíle. V případě 

dotazů nás kdykoliv kontaktujte na emailové adrese atlantik@atlantik.cz nebo bezplatné infolince 

800 484 484 nebo se obraťte na svého finančního poradce. 

S pozdravem 
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