
Byť či nebyť 
družstevníkom...

fenomén tradičného družstva

PREZENTÁCIA



. . . 

Som  
družstevník

Tvorím si dôchodok
vlastním firmy a nehnuteľnosti

cestujem po svete
pracujem pre družstvo

Artur Bojsza
(člen družstva od 2009)



Milan Kaľavský a Stanislava Šteflová
(členovia družstva od 2013)

. . . 

Sme  
družstevníci

História ľudstva je história obyčajných  
ľudí, ktorí prekonali svoj strach  

a vykonali neobvyklé veci.

Brian Tracy



Mám šťastie
. . . 

Som  
družstevníčka

Martina Cigáneková
(členka družstva od 2001)



Som členom  
Nášho finančného 

družstva

schopných členov 
na Slovensku, Česku a Poľsku.

od roku 2001

TISÍCE



...preto som 
odmeňovaná 

za každú platbu  
cez BonoPay™

Som družstevníčka ... 



Som družstevníčka... 
Zuzana Lukáčová
(členka družstva od 2007)

...a tak si
cestujem po

svete

DAE
zámenný systém destinácií

———

Družstevné apartmány, ktoré vlastním
(Španielsko, Kukučka — Vysoké Tatry)

DEDITEĽNÝ
PODIEL

LasVegas
Florida

Alpy



...lebo robím platby  
cez družstevnú  

internetovú 
peňaženku  

creditpay a tak si 
tvorím dôchodok.

C R E D I T PAY

VERNOSTNÝ PRODUKT TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

Som družstevník ... 



...a pracujem 
pre 

družstvo

Ako kto robí, 
tak sa mu vodí.

Slovenské porekadlo

MÁM PODIEL
NA ZISKU



Sme družstevníci... 

...takže vlastníme 
podiely vo firmách

a užíveme si 
dôchodok

DEDITEĽNÉ
PODIELY

a v ďalších…



Zlepšenie ekonomických  
a sociálnych podmienok života

Refundácia  
obratov:  

Družstevný  
dôchodok

Družstevný  
balík dovoleniek  
po celom svete

Družstevné  
podiely  

vo firmách

Družstevné  
odmeny  

zo spolupráce

ČLEN DRUŽSTVA



Družstvo v schéme
rok 2019

PRÍJEM PRE  
DRUŽSTVO  

Z CREDIT PAY

“ZELENÉ”
GENERÁTORY

DRUŽSTVA

INVESTÍCIA
“ZELENÉ”

GENERÁTORY

PREDAJ
“ZELENEJ”
ENERGIE

“ZELENÝ”
PASÍVNY PRÍJEM

Členovia Družstva  
a Program

 Vacation

členovia družstva

PRÍJEM PRE
DRUŽSTVO 
Z PROGRAM
VACATION

back

end

NEHNUTEĽNOSTI DRUŽSTVA  
V PROGRAM VACATION

PRÍJEM PRE
DRUŽSTVO
“ZELENÉ
ENERGIE”

OBRAT
CREDIT PAY



Deklarácia
Nášho finančného družstva.

Sme spotrebitelia  
a vlastníci súčasne.

Veríme v myšlienku rovnosti  
hlasov a podielov, a tak je družstvo  

a jeho riadenie v našich rukách.

Členovia družstva
Stará Ľubovňa 2001

Cieľom je zlepšenie  
ako ekonomických,  

tak aj sociálnych  
podmienok života  

— NÁS ČLENOV DRUŽSTVA.

Základnou myšlienkou  
nášho družstva je spolupráca  

a vzájomná pomoc.  
Robíme všetci to,  

na čom sa dohodneme.



Aj Ty sa môžeš stať členom  
(spolumajiteľom), družstvo si neúčtuje 

žiadne vstupné poplatky...



Príbeh 
tradičného

družstva
www.nfd.sk


