ARMADA

NE VESTE, KATERI SKLAD IZBRATI?
Pri nas je izbira enostavna! Izberite kombinacijo skladov in si tako z eno potezo ustvarite portfelj, ki vam je
pisan na kožo. Izbirate lahko med Triglav Umirjeno, Zmerno, Dinamično, Drzno ali Megatrendi naložbeno
kombinacijo. Vplačevanje v izbrano naložbeno kombinacijo pomeni, da z enim nakazilom svoja sredstva
razpršite med vsaj tri vzajemne sklade, kar povečuje varnost in s tem tudi zadovoljstvo vlagateljev.

ŽE
OD

Za lažji izbor naložbene kombinacije izpolnite vprašalnik: www.triglavskladi.si/izberite-nalozbeno-kombinacijo
in ugotovite, katera naložbena kombinacija vam najbolj ustreza.

SKLADI

STRUKTURA KOMBINACIJ
PO SKLADIH V ODSTOTKIH

Triglav Umirjeni

Triglav Zmerni

Triglav DinamiËni

Triglav Drzni

Triglav EM Potrošne dobrine

30 %
25 %
25 %
20 %

Triglav Surovine in materiali
Triglav Energija
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Balkan
Triglav Rastoči trgi

20 %
40 %
40 %

Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Azija
Triglav Top Sektorji
Triglav Svetovni
Triglav Steber I
Triglav Evropa
Triglav Renta
Triglav Obvezniški

Čas je
relativen.

Triglav Megatrendi

20 %
40 %
40 %

40 %
40 %
20 %

40 %
40 %
20 %

Triglav EM Bond

ZAKAJ TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI?
Ker je družba Triglav Skladi, po višini sredstev, ki jih upravlja, največja družba za upravljanje v Sloveniji. Za
vaš denar skrbi skupina izkušenih upravljavcev in analitikov, ki s pravočasnim prepoznavanjem prihodnjih
trendov na kapitalskih trgih poizkuša narediti, kar se da največ za ohranjanje ter plemenitenje vrednosti
vaših sredstev.

KJE NAS NAJDETE

• POKLIČITE: 080 10 19 (med 8. in 17. uro)
• KLIKNITE: www.triglavskladi.si
• E-PRISTOPITE K SKLADOM: www.triglavskladi-emil.si NOVO!
• POŠLJITE MAIL: info@triglavskladi.si
• OBIŠČITE: Finančni center Triglav Skladi, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Območne enote Zavarovalnice Triglav, d. d.
Pogodbeni partnerji družbe Triglav Skladi
Delniški podskladi: Triglav Azija, Triglav Balkan, Triglav EM Potrošne dobrine, Triglav Energija, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber I, Triglav
Surovine in materiali, Triglav Svetovni, Triglav Top sektorji, Triglav Zdravje in farmacija, mešani podsklad Triglav Evropa, uravnoteženi podsklad Triglav Renta ter
obvezniška podsklada Triglav EM Bond in Triglav Obvezniški so podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, ki ga upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54,
Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, izvlečki prospektov podskladov ter zadnje objavljeno revidirano letno in
polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Finance. Gibanja vrednosti
enot se spreminjajo, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

www.triglavskladi.si

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

NALOŽBENE KOMBINACIJE

Čas je
relativen.
Se sprašujete, kakšni časi
vas čakajo po upokojitvi?
Odgovor je odvisen od vas.

www.triglavskladi.si

40€/MESEC

DANES POSKRBITE ZA SVOJO STAROST!

POMISLITE ZNOVA!

Se sprašujete, kakšno bo vaše finančno stanje po upokojitvi?
Morda računate na državo ali vaše bližnje.
Morda se vam zdi, da se vas to sploh ne tiče.

Časi, ko smo dostojno uživali jesen svojega življenja, so minili.
Vsak bo moral poskrbeti zase.

“Folk,
jaz imam pri svojih 35 letih
dve leti delovne dobe! Halo ?!”
Tina - oblikovalka, 35 let

“Ne morem verjeti, kako se je
hitro odvilo. Še do včeraj smo
igrali nogomet vsak dan.”
Dušan - upokojenec, 70 let

KAKO VZAMEM PRIHODNOST V SVOJE ROKE?
• kliknem na: www.triglavskladi.si/izberite-nalozbeno-kombinacijo
• pristopim k Triglav skladom
• začnem varčevati
• vztrajam pri svoji odločitvi

MESEČNO VARČEVANJE ZA VARNO PRIHODNOST!
Jasen cilj. Vsak mesec vplačujem 100 EUR v Triglav sklade.
NALOŽBENE KOMBINACIJE
Pričakovana letna donosnost

Doba varčevanja

10 let
20 let
30 let

Triglav Umirjeni

6%

Triglav Zmerni

8%

Triglav DinamiËni

10 %

Triglav Drzni

Triglav Megatrendi

11 %

12 %

Znesek sredstev ob koncu obdobja, če mesečno vplačujem 100 EUR
16.470

18.417

20.655

21.899

Vsota
mesečnih
vplačil
v obdobju

23.234

12.000

46.435

59.295

76.570

87.357

99.915

24.000

100.954

150.030

227.933

283.023

352.991

36.000

Minimalni znesek mesečnega varčevanja je 40 EUR. V tabeli je prikazan hipotetični izračun privarčevanih sredstev (v
EUR) ob različnih pričakovanih letnih donosnostih in ne vključuje vstopnih stroškov.
* Različne povprečne letne pričakovane donosnosti so povezane z različnim tveganjem, zato je pomembno, da vsak
vlagatelj izbere sebi primeren naložbeni profil.

PREDNOSTI
VARČEVANJA
V SKLADIH

• plemenitenje sredstev z mesečnimi vplačili v Triglav sklade
• možnost doseganja višjih donosov v primerjavi z bančnimi vlogami
“Kaj bo zdaj s to pokojninsko reformo?
Meni ni nič jasno! Ne vem, ali sem
za ali proti.”
Metka - prodajalka, 48 let

“Ko mi je prodajnik omenil,
da ima zame odličen varčevalni načrt,
sem ga prenehal zbrano poslušati!”
Matej - fotograf, 30 let

• neomejen prenos sredstev med Triglav skladi, kar omogoča optimiranje
donosa vaših sredstev
• vplačana sredstva so vam ves čas na voljo brez dodatnih stroškov

Se sprašujete, kakšni časi
vas čakajo po upokojitvi?
Odgovor je odvisen od vas.

