
Know–How
Ako si vybudovať
vlastný stabilný príjem



Hľadáte riešenie 
na tieto otázky?

Daňové a legislatívne 
nároky kladené
na podnikateľa?

Neistota v dôchodkovom 
a sociálnom systéme?

Starnutie populácie?

Globálne neistoty?



Odpoveďou na mnohé 
otázky môže byť vlastný 
stabilný mesačný príjem 
finančná istota



Finančná istota má 
neoceniteľnú hodnotu
Avšak vybudovať si 
skutočný pasívny 
príjem znamená:

● vysoké investície

● veľa času a tvrdej práce

● Znalosti — odbornosť,
profesionalita

● zabezpečenie sa pred
podnikateľskými rizikami 
a mnoho iného…



Naša ponuka

Sila spojenectva
Vzájomná pomoc, 
súdržnosť, jednota, 
deľba práce, 
ekonomická a trhová 
sila…

Trpezlivosť
najskôr my pomáhame 
vybudovať aktíva a 
potom aktíva tvoria 
príjmy pre nás…

Eliminácia rizík 
vo veľkom teame je 
viacej odborníkov, vo
viacerých projektoch je 
väčšia istota príjmov



Prinášame Vám
overený know-how

Na tvorbu aktív 
a pasívnych príjmov

Roky praxe 
ho zdokonalili

Jeho vlastníkom je 
Tradičné družstvo 
a ponúka ho svojim 
členom





Naša stratégia na vybudovanie vernostného 
dôchodku pre členov družstva



Členstvo v Tradičnom družstve

Všetci sme schopní 
zmeny a rastu

Len potrebujeme 
vedieť kde začať

spoluprácou získať 
podiel na zisku 
družstva svoj vlastný 
stabilný doživotný a 
dediteľný pasívny 
príjem – Refundáciu

možnosť výhodne 
dovolenkovať cez 
jedinečný dovolenkový 
program tzv. Program 
Vacation (PV)

podiely na zisku zo 
základného členského 
vkladu – ročné dividendy

zľavové nákupy v 
zmluvných prevádzkach

Výhodou členstva je



Členstvo v Tradičnom družstve

Všetci sme schopní 
zmeny a rastu

Len potrebujeme 
vedieť kde začať

uhradiť základný 
čl.vklad 332 EUR 
(aj na splátky)

vykonávať obraty cez 
družstevný účet 
tzv. TD-PAY

ochota vzdelávať sa, 
zaujímať sa o projekty 
družstva

Podmienky spolupráce



Tradičné družstvo
družstevníctvo má 
dávnu históriu a 
hodnoty, ktoré 
družstvá uznávajú sú 
ľudské, sú o vzájomnej 
pomoci a súdržnosti

už dnes má naše 
družstvo viac ako 
tisíc členov, ktorí si 
vďaka know-how
budujú svoj vlastný 
pasívny príjem

družstvo poskytuje aj 
iné výhody (zľavnené 
nákupy v zmluvných
prevádzkach a 
eshopoch)
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