Samo
aktiven denar
lahko raste.

Kje se nahajajo vaši prihranki? So preprosto položeni na vašem bančnem računu,
vezani v depozitu, mogoče vlagate v trenutno vroče naložbe ali pa jih imate skrite kar v
predalu z nogavicami? Statistični podatki kažejo, da se samo 30 % Slovencev odloča za
aktivno vlaganje denarja z možnostjo višje donosnosti. Pravzaprav povprečen Slovenec
več vlaga v igre na srečo in upa, da bo tam obogatel, kot da bi vztrajno in mesečno
vlagal v sklade, ki bodo šele čez leta pokazali svojo pravo vrednost.

Koliko lahko
privarčujete
s 50 evri/mesec?

Za kaj
varčujejo
Slovenci?
39.150€

za varno otrokovo
prihodnost

40.000€

30.000€
8.550€

za želeno
nepremičnino

20.000€
3.560€
10.000€

5 let

10 let

25 let

Ker država spodbuja dolgoročno varčevanje, se stopnja obdavčenja niža z
leti varčevanja. Upoštevali smo 7% povprečno letno donosnost. Izračun je
informativne narave.

za boljšo
pokojnino

Denar lahko hranite,
		ga

vlagate ali

z njim igrate
			

na srečo.

“Vlaganje ni varčevanje!
Med njima obstaja veliko
razlik.”

Varčevanje

“Ste že slišali za preprosto
pravilo za varno upravljanje z
denarjem? Nikoli ne vlagajte
denarja, za katerega si ne
morete privoščiti, da bi ga
izgubili.”

Vlaganje

“Radi porabljamo več denarja,
kot ga imamo na voljo in to
se kaže v številu kreditov
in kreditnih kartic, ki jih
uporabljamo.”

Igranje na srečo

Dober
nasvet:

Denar polagate na varno mesto, kjer ostane, dokler
do njega ne želite dostopati. Med varčevanjem
lahko pridobite nekaj malega obresti. V primeru
izrednega dogodka ali nepričakovanega izdatka
vam je denar takoj na voljo.

Proces, ko denarju omogočite, da dela za vas. Ob
pravilnem upravljanju z vloženim premoženjem
bo donos dolgoročnega vlaganja neprimerljivo
višji, kot ga dosežejo obresti. Denar, ki je vložen v
sklade, vam je vedno na voljo.

Bolj, kot denar potrebujemo, bolj se zatekamo
k rešitvam, ki naj bi hitro rešile slabo finančno
stanje. Poskušamo z igrami na srečo, vlaganjem v
trenutno moderne rešitve ali pa upamo na čudež.
Najpogosteje ti prijemi ne delujejo, zanesti se
bomo morali na lastne sile.

Zveza potrošnikov Slovenije v svoji brošuri o vzajemnih skladih opozarja na to, da
si je treba najprej zagotoviti osnovno finančno varnost. Opominja, da boste načrte
za prihodnost lažje izpolnjevali, če boste najprej poskrbeli za nemoteno pokrivanje
rednih stroškov in ustvarili zadostno likvidno rezervo, da lahko z obstoječimi
prihranki preživite vsaj tri mesece. Šele potem je čas, da se lotite vlaganja.

Kako ustvarjate
vaš donos
v skladih?
Obdavčenje
dobička 0%
po 20 letih

Vložena
sredstva

“

vstopni
stroški

Dobiček
izstopni
stroški

Enote
premoženja

Prodaja
enot
premoženja

Donosnost

Prebivalci republike Slovenije
se za investiranje in dolgoročno
varčevanje odločajo predvsem
ob treh pomembnih mejnikih
v življenju: ob rojstvu otrok,
v želji po lastni nepremičnini
in ob bojazni glede finančne
preskrbljenosti v letih po izteku
delovne dobe. Vsi ti razlogi
za investiranje so pomembni,
vendar se je treba zavedati,
da so dolgoročne naložbe
najboljša in najbolj donosna
izbira. Zato vam priporočamo,
da začnete vlagati že zdaj, ne
glede na prihodnje ambicije in
želje, saj boste z dolgoročnim
konstantnim vlaganjem po
desetletjih lahko uresničili več
ciljev, ne zgolj enega.

“

Pri vlaganju ste toliko bolj varni, kot je dolgoročen vaš načrt. Če imate kratkoročne
cilje, potem raje posezite po varnejših kombinacijah naložb z nizko stopnjo tveganja. Če
imate za varčevanje na voljo več let, potem lahko praviloma investirate v bolj tvegane in
obenem donosne kombinacije. Bodite potrpežljivi in vztrajni ter si tako zagotovite najbolj
optimalno plemenitenje premoženja.

Zaslužite si za svoje želje
IZDELAJTE NAČRT

O družbi

Brezplačno svetovanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Družba Triglav Skladi je bila ustanovljena
leta 1994.

Za osebno svetovanje s finančnim
strokovnjakom se dogovorite na
brezplačni telefonski številki.

Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana

Po obsegu sredstev se uvršča v sam vrh,
izredno vrednost pa ji daje tudi njena
dolgoletna in bogata zgodovina. Več »
Triglav Skladi so del Skupine Triglav

T: (01) 300 73 00
E: info@triglavskladi.si
Sledite nam

