Една интересна възможност
Консервативните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт
Какво представляват?
Консервативните фондове са широко разпространен и
предпочитан инструмент от корпоративни и индивидуални
клиенти. Фондовете представляват добра инвестиционна
възможност, не са обвързани със срок, като същевременно
предлагат ежедневен достъп до средствата .

Този вид финансови инструменти съществуват
от над 30 години и предлагат предимства, с
които спестовните продукти не разполагат.

Райфайзен Ликвидност
(BGN)

0.99 %

- за последните 12м *

Райфайзен Защитена Инвестиция
(EUR)

0,97%

- за последните 12м*

 Без срок – клиентите имат възможност да
теглят и довнасят всеки работен ден.

 Тримесечен срок – клиентите могат да

 Доходност – съпоставима с доходността
на традиционните спестовни продукти в лева.

 Доходност – съпоставима с доходността
на традиционните спестовни продукти в евро.

 Данъчни преференции –
реализираната доходност е необлагаема за
физически и юридически лица.
* Информацията е към 05/2015

довнасят всеки работен ден и да теглят след
всеки 90 дневен затворен период.

 Данъчни преференции – реализираната
доходност е необлагаема за физически и
юридически лица.
* Информацията е към 05/2015

Двата консервативни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
са най-големите взаимни фондове в България.
Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансов инструмент, в това число дялове на договорните фондове,
организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и не следва да се тълкува като такава. За инвеститорите е
препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират.
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 се гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на
договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. 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.

