
Být či nebýt 
družstevníkem...

fenomén tradičního družstva



. . . 

Jsem  
družstevník

Tvořím si důchod
vlastním firmy a nemovitosti

cestuji po světě
pracuji pro družstvo

Artur Bojsza
(člen družstva od 2009)



Milan Kaľavský a Stanislava Šteflová
(členové družstva od 2013)

. . . 

Jsme  
družstevníci

Historie lidstva je historie obyčejných  
lidí, kteří překonali svůj strach

a provedli neobvyklé věci.

Brian Tracy



Mám štěstí
. . . 

Jsem  
družstevník

Martina Cigáneková
(členka družstva od 2001)



Jsem členem  
Našeho Finančního 

Družstva

schopných členů 
na Slovensku, v České republice a v Polsku

od roku 2001

TISÍCE



... proto jsem 
odměňována  

za každou platbu  
přes BonoPay™

Jsem 
družstevníčka ... 



...a tak si  
cestuji po 

světě

DAE
záměnný systém destinací

———

Družstevní apartmány, které vlastním
(Španělsko, Kukučka — Vysoké Tatry)

Jsem družstevník... 
Zuzana Lukáčová
(členka družstva od 2007)

DĚDITELNÝ 
PODÍL

LasVegas
Florida

Alpy



... protože dělám  
platby přes družstevní

internetovou peněženku
CREDITPAY a tak  
si tvořím důchod.

C R E D I T PAY

VERNOSTNÝ PRODUKT TRADIČNÉHO DRUŽSTVA
Jsem  
družstevník ... 



... a pracuji  
pro  

družstvo

MÁM PODÍL  
NA ZISKUJak kdo zaseje, 

tak sklízí.
pořekadlo



Jsme družstevníci ... 

... a díky tomu  
vlastníme podíly ve 
firmách a užíváme  

si důchod

DĚDITELNÝ 
PODÍL

a v dalších…



Zlepšení ekonomických  
a sociálních podmínek života

Refundace  
obratů:   

Družstevní  
důchod

Družstevní  
balík dovolenek  
po celém světě

Družstevní 
podíly  

ve firmách

Družstevní 
odměny  

ze spolupráce

ČLEN DRUŽSTVA



Družstvo v schématu 
rok 2019

PŘÍJEM PRO 
DRUŽSTVO  

Z CREDITPAY 

„ZELENÉ“ 
GENERÁTORY 

DRUŽSTVA

INVESTICE  
„ZELENÉ“  

GENERÁTORY 

PRODEJ  
„ZELENÉ“ 
ENERGIE 

„ZELENÝ“ 
PASIVNÍ PŘÍJEM

ČLENOV
É DRUŽSTVA  

A
 PROGRA

M
 VA

CATION 

Členové družstva 

PŘÍJEM PRO  
DRUŽSTVO  

Z PROGRAMU  
VACATION

back

end

NEMOVITOSTI DRUŽSTVA  
V PROGRAMU VACATION

PŘÍJEM PRO 
DRUŽSTVO 
„ZELENÉ“  
ENERGIE 

OBRAT
CREDIT PAY



Deklarace  
Našeho finančního družstva

Jsme spotřebitelé
a vlastníci současně.

Věříme v myšlenku rovnosti
hlasů a podílů, a tak je družstvo

a jeho řízení v našich rukou.

Členové družstva
Stará Ľubovňa 2001

Cílem je zlepšení
jak ekonomických,

tak i sociálních
podmínek života

— NÁS ČLENŮ DRUŽSTVA.

Základní myšlenkou
našeho družstva je spolupráce

a vzájemná pomoc.
Děláme všichni to,

na čem se dohodneme.



I Ty se staň družstevníkem 
(spolumajitelem) NFD



Příběh 
tradičního

družstva
www.nfd.sk


