Уште во далечната 1846 година надвојводата Јохан кажал:
„Во единството на мнозинството лежи силата која создава добрина.
Да се придонесе за тоа е должност на сите нас.“

Професионално управување со Вашите пари
-Традиција и сигурност
Средствата на фондот ќе бидат инвестирани во хартии од
вредност и/или удели на фондови на издавачи чие седиште,
односно претежна дејност се врши на територијата на следниве
зeмји: САД, земји членки на ЕУ, земјите членки на ОЕЦД, ЦЕФТА и
Р. Македонија, Канада, Јапонија, Норвешка, Израел, Нов Зеланд,
Сингапур, Швајцарија, Обединето Кралство и други.
Дел од средствата на Фондот ќе бидат инвестирани само во UCITS
фондовите управувани од “Security Kapitalanlage AG (Security
KAG)” која е дел од групацијата GRAWE Group со седиште во Грац,
Австрија. Покрај инвестирање во фондовите на Security KAG
портфолиото на Фондот ќе го сочинуваат и акции и други фондови
(ETF's).
Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните
видови инструменти:
· Акции и инструменти на пазарот на пари (до 100%)
· Удели или акции на инвестициски фондови (до 100%)
· Нови емисии на харти од вредност (до 20%)
· Депозити и пари на сметка (до 75%)
Предности од купување на ГРАВЕ ИНВЕСТ производот
·

·
·

Можност за остварување на атрактивен принос со умерен
ризик преку:
- Професионално управување со средствата на фондот,
- Диверзификација на портфолиото по земји, инструменти,
валути,
- Автоматско реинвестирање на добивката,
- Инвестирање во големи компании на развиените држави во
светот.
Осигурување со кое при доживување се исплаќа вредноста на
инвестициската сметка.
Осигурување кое покрива ризик од смрт.

Граве концерн
Традиција која трае повеќе од 190 години.
Тринаесет централноевропски друштва за осигурување се доказ
за меѓународна ориентираност, стабилност и високо место на
пазарот за осигурување во Европа кои јасно покажуваат дека
ГРАВЕ концернот продолжува да гради успеси и да ја шири својата
работа со традиција скоро два века.
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG A.G. е основано во 1828
година од страна на надвојводата Јохан со мотото „БЕЗБЕДНО
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СИТЕ“. Од почетно осигурување за ризик од
пожар, се развива во меѓународен осигурителен концерн. Денес,
осигурување, финансиски услуги и недвижности се полињата на
кои работи ГРАВЕ и се наоѓа помеѓу најголемите осигурителни и
финансиски институции во Европа.
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е дел од големото ГРАВЕ
семејство.
Традиција, стабилност, доверба и поглед кон иднината се
основите на кои се гради успешното работење на ГРАВЕ во
Македонија. Нашите најголеми предности се: меѓународен
квалитет на производите, сигурна политика на вложување и грижа
за клиентите и нивните интереси. Целокупното работење на
Друштвото се темели на доверба и стабилност нудејќи сигурна
финасиска иднина за своите клиенти.
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
Ул. Пиринска бр. 23, 1000 Скопје, Македонија
oﬃce.skopje@grawe.at
Овластен застапник/ посредник

Пример на информативна пресметка за Граве Инвест
(во ЕУР)*:
Пристапна старост на клиент: 35 години
Пол: машки
Траење: 30 години
Премија (годишна): 1000 Евра
Минимална гарантирана сума во случај на смрт
(10% од збир на премии = 10% * 1000 *30): 3000 Евра
Сума во во случај на доживување: вредноста на инвестициската
сметка (зависи од приносот на инвестицискиот фонд):
·
·
·

Што се инвесициски фондови?

Мотиви за вложување во фондот

Инвестициски фондови се субјекти кои овозможуваат заеднички
вложувања чија единствена цел и намена е прибирање на
средства по пат на јавна или приватна понуда и вложување на
средствата во различни видови на имот (најчесто во хартии од
вредност), во согласност со однапред одредена стратегија на
вложување од страна на инвестицискиот фонд, а исклучиво во
корист на имателите на уделот во инвестицискиот фонд.
ГРАВЕ ГЛОБАЛ е отворен инвестициски фонд се организира како
отворен инвестициски фонд кој претставува посебен имот без
својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право
на сразмерен дел од добивката на фондот.
Со Фондот управува Друштвото за управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје. Депозитарна банка на
Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Преку вложување во фондот инвеститорите ќе обезбедат
диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите
специфични финансиски цели, со истовремено висока
ликвидност на вложувањето.
Инвеститори во фондот можат да бидат домашни и странски
правни и физички лица чиј мотив е зголемување на сопствениот
капитал со искористување на:
· Професионалното управување на средствата на фондот.
· Можноста да го намалат пазарниот ризик од купување на акции
(вложување на берза) без соодветно знаење
· Можноста да станат индиректни акционери во странски
познати компании
· Атрактивен принос со умерен ризик
· Автоматското реинвестирање на добивката
· Намалените трошоци за управување со средствата
· Диверзификацијата на портфолиото по земји, валути и
инструменти
· Можноста за следење и достапност на вложените средства во
секој момент
· Експертизата и имиџот кој го има изградено Друштвото за
управување.

Финасиска сигурност на Вашите пари!
Со цел остварување на поставените цели и политика, при
инвестирањето на средствата Друштвото ќе ги почитува следните
принципи:
· Профитабилност
· Ликвидност
· Диверзификација на ризикот при вложувањата на средствата
на Фондот
· Транспарентност
· Заштита на интересите на инвеститорите
· Доверливост и тајност на податоците
· Непристрасност, неутралност, совесност и професионалност
· Постапување со внимание на добар стопанственик

Основна програма
Основната прогрма вклучува осигурување на живот во врска со
удели во инвестициски фондови е животно осигурување со
плаќање на премии,кај кое договарачот презема инвестициски
ризик.
Полисата за животно осигурување ги покрива следните ризици:
· за случај на смрт: вредноста на инвестициската сметка со
ризико сума, но не помалку од гарантирата сума за смрт која
може да изнесува 10% или 100% од збирот од премиите во
зависност од изборот на договарачот при склучување на
договорот
· за случај на доживување: вредноста на инвестициската сметка.
Вредноста на инвестициската сметка е еднаква на бројот на удели
на сметката по вредноста на уделите на инвестицискиот фонд.

3% принос 
5% принос
7% принос 

40.333,63 Евра
56.130,69 Евра
79.333,49 Евра

* Горенаведените вредности имаат информативна природа и
не се обврзувачки за осигурителното друштво. Пресметките
се направени со претпоставен фиксен принос на фондот на
годишно ниво кој е ист за цело времетраење на договорот за
осигурување и не претставуваат проекција за идниот принос
од вложувањето. Вредноста на фондот може да се разликува од
прикажаните вредности во зависност од повеќе фактори како
движењата на пазарот на капитал, начинот на вложување на
фондот и реално остварените приноси на фондот.

