Индивидуален
Инвестиционен План

Индивидуален Инвестиционен План
Индивидуалният Инвестиционен План е удобна СПЕСТОВНА СХЕМА, която ще Ви помогне да
постигнете ВАШИТЕ ПЛАНОВЕ.
Период – без фиксиран срок

Инвестирай в мечтите си !
37 917 BGN

Дата – по избор на клиента

60 лева периодична месечна вноска

Вноска - месечно/тримесечно
Сума – минимална сума 30 BGN/ 30 EUR
Управление – процесът е напълно автоматизиран
Години

Гъвкавост – възможност за промяна на параметрите
Удобство – Клиентите могат да разполагат частично
или изцяло със средствата си
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Описание: Представяне на примерна доходност , акумулирана от
направените периодични вноски за срока от 36 години. За целите на
изчисленията е допусната средна годишна доходност от 2% . Посочената
по-горе доходност не е гаранция за бъдещи резултати.

Индивидуален Инвестиционен План
1.

Подпишете договор за Индивидуалния Инвестиционен План.

2.

Определете фонда, в който ще инвестирате, според вашите цели и инвестиционния ви хоризонт.

3.

Фиксирайте размера на вноската и дата от месеца.

4.

Открийте си сметка в РББГ.

Винаги
можете
да
прекратите
регулярното
инвестиране и/или да изтеглите част или цялата
инвестиция. Ако в посочените случаи, решите да
изкупите обратно част или всички притежавани дялове
по продукта “Индивидуален инвестиционен план”, се
прилагат таксите, посочени в проспектите и в
документите с ключова информация на договорните
фондове, предмет на Индивидуалния Инвестиционен
План.

Възвращаемост

Фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт

Райфайзен Глобален Растеж
(Райфайзен Глобален Акции)

SRRI 4

SRRI 3
SRRI 3
SRRI 2

SRRI 6

Райфайзен Глобален Балансиран
(Райфайзен Ертраг)*
Райфайзен Глобален Микс
Райфайзен Сигурност)

Райфайзен Активна Защита в Лева и Евро
(Райфайзен Евро Клик)
Райфайзен Консервативен Фонд България

100% Облигации

Риск

… всичко зависи от апетита на инвеститора

100% Акции

Предимства
1. Възможност за планиране на разумни
по размер инвестиции и тяхната
периодичност,
съобразно
инвестиционните
възможности
на
всеки отделен клиент.
2. Увеличаване на ефективността на
инвестицията – Всеки инвеститор
придобива дялове от избрания от него
фонд на равен интервал от време и за
еднаква сума. Когато цената на
дяловете
е
висока,
инвеститорът
придобива по-малък брой дялове, а
когато е ниска – по-голям брой дялове.
В дългосрочен план той притежава
повече дялове, придобити на по-ниска
цена и по-малко дялове, придобити на
по-висока цена. По този начин се
елиминира риска от субективен избор
на момент за инвестиране.

3. Лесна инвестиционна схема – директно
дебитиране на сметката на клиента,
съгласно
условията
в
договорапоръчка, без допълнителни такси.
4. Доходът, реализиран от инвестицията,
не се облага с данъци.

Предимства
5. Гъвкавост – възможност инвеститорът да
намалява или увеличава вноската, или да
променя периода на инвестиране, в
зависимост
от
приоритетите
си.
Инвеститорът може да смени рисковия
профил на инвестицията си, посредством
преминаване в друг фонд.
6. Ликвидност – при необходимост от
ликвидни средства, инвеститорът може да
предложи
дяловете
си
за
обратно
изкупуване всеки работен ден.
7. Инвестиционна
алтернативаКлиентът
получава доходността при прекратяване
на инвестицията.

8. Без такси – всички инвестиции във
фондове
на
Райфайзен
Асет
Мениджмънт през Индивидуален
Инвестиционен План са освободени
от такса за записване на дялове

Контакти

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) EАД
София 1407, ЕКСПО 2000, бул. „Никола Вапцаров“ №55,
Фаза 2

Тел: 02 / 919 85 500
Допълнителна информация можете да получите и във всички
офиси на Райфайзенбанк (България) ЕАД всеки работен ден.

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат.
Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в
договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция, като инвестициите на
самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с
резултатите от предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число
дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като
такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат
решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.

