VREDNOSTNI
PAPIRJI
Trgovanje z
vrednostnimi
papirji:

Na borzi lahko
nastopate
sami

Upravljanje premoženja:

Namesto vas
lahko v
vrednostne
papirje vlagajo
strokovnjaki
Aktivno investicijsko
svetovanje:

Odločite se na
podlagi tržnih
analiz in analiz
podjetij
s t e pri pr av l j e n i n a j u tri?
pre v e ri t e n a w w w.pri pr av i.s e

“Izbrala sem
upravljanje
premoženja.”
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Naložba v različne vrste vrednostnih papirjev je lahko dober način
plemenitenja denarja. A le, če vrednostne papirje pametno
izberete. Na borznih trgih se pretaka veliko informacij, rojevajo
se priložnosti, pa tudi pasti. Dogajanje lahko spremljate sami, če
ne utegnete ali nimate dovolj potrebnega znanja, vam
predlagamo, da odločitev za vrednostne papirje prepustite
strokovnjakom, ki se z borzo poklicno ukvarjamo. V Novi KBM redno
spremljamo dogajanje na domačih in svetovnih borzah, zato vam bomo
znali svetovati pravo naložbo. Če želite, pa lahko odločitve za vlaganje
sprejmete na podlagi tržnih analiz in analiz podjetij, ki jih izvajajo naši
strokovnjaki.
Na trgu je več vrst vrednostnih
papirjev:

delnice, obveznice, točke vzajemnega
sklada in izvedeni finančni instrumenti, kot
so certifikati in opcije. Glede na vaše želje
in pripravljenost na tveganje vam bomo
priporočili tiste vrednostne papirje in trge,
ki so za vas najboljša izbira.

V sektorju investicijskega
bančništva Nove KBM vam
nudimo naslednje vrste
naložbenih storitev:

• trgovanje z vrednostnimi papirji na
domačem in tujih kapitalskih trgih,
• upravljanje premoženja,
• aktivno investicijsko svetovanje,
• nakup in prodaja točk vzajemnih skladov
KBM Infond DZU.

Ne pozabite!

Ne pozabite! Trgovalni račun odprite
pri nas in svoj portfelj vrednostnih
papirjev boste lahko preko spletne
banke Bank@Net spremljali 24 ur na
dan, vse dni v tednu, z vseh koncev
sveta.
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STE VEDELI?

Svoje premoženje lahko s pomočjo
naših strokovnjakov plemenitite na
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev
ali na tujih kapitalskih trgih zahodne in
jugovzhodne Evrope, Severne in Južne
Amerike, Balkana, Azije in Afrike.
Vsi stroški se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Banka si
pridržuje pravico do spremembe cenika. Vsakokrat veljaven cenik je
objavljen na spletnem naslovu www.nkbm.si in dostopen na sedežu
Sektorja investicijskega bančništva ter v vseh poslovalnicah banke, ki
opravljajo investicijske storitve.

TRGOVANJE Z
VREDNOSTNIMI
PAPIRJI
Če želite sami trgovati z vrednostnimi
papirji, vam pri nakupu vrednostnih
papirjev priporočamo razpršenost naložb,
saj lahko s tem zmanjšate tveganje in
povečate donos. Katere vrste vrednostnih
papirjev so prave za vas, vam lahko
po pogovoru svetujejo naši izkušeni
strokovnjaki. O transakcijah vas bomo
obveščali preko izpiskov. Če se boste
odločili za prodajo vrednostnih papirjev,
boste denar dobili na vaš račun najkasneje
v treh delovnih dneh od izvršitve naročila
za prodajo vrednostnih papirjev.

3 koraki do prvega nakupa
vrednostnega papirja:

1.	Oglasite se v najbližji poslovalnici Nove
KBM ali v Sektorju investicijskega
bančništva. S seboj prinesite osebni
dokument (osebna izkaznica ali
potni list), davčno številko in številko
osebnega računa.
2. Ko podpišete pogodbo o borznem
posredovanju, za vas odpremo trgovalni
račun.
3. Nato se odločite o nakupu vrednostnega
papirja in nam podate naročilo.

Stroški pri trgovanju z
vrednostnimi papirji:

• strošek odprtja trgovalnega računa,
• letno vodenje računa,
• posredniška provizija glede na trg in
obseg trgovanja z vrednostnimi papirji,
• nadomestilo za vzdrževanje stanj
vrednostnih papirjev.

UPRAVLJANJE
PREMOŽENJA
Uspešno trgovanje z vrednostnimi
papirji zahteva od vas veliko časa. Če
vam ga primanjkuje in se ne želite
aktivno ukvarjati z upravljanjem
svojega premoženja, lahko to prepustite
našim strokovnjakom. V Novi KBM
prevzamemo skrb za plemenitenje
vašega premoženja tako, da ga
upravljamo po naložbeni politiki, ki smo
jo dogovorili skupaj.

Stroški pri upravljanju
premoženja:

Pri gospodarjenju boste imeli le
neposredne stroške s trgovanjem, brez
posredniške provizije. Vsi ostali stroški
se obračunavajo v skladu z veljavnim
cenikom.

5 korakov do tega, da trgovanje
z vrednostnimi papirji prepustite
nam:

1.	Oglasite se v našem Sektorju
investicijskega bančništva v Mariboru ali
v katerikoli poslovalnice Nove KBM.
2. Na osnovi vaših investicijskih ciljev,
potreb in želja vam pomagamo pri
odločitvi o vaši naložbeni politiki in
pogojih, ki ju opredelimo v Pogodbi
upravljanja finančnega premoženja.
3.	Ob podpisu pogodbe o upravljanju, s
katero nas pooblastite za odločanje o
nakupih in prodaji vrednostnih papirjev,
odpremo vaš trgovalni račun.
4. Na trgovalni račun nakažete sredstva za
aktivno upravljanje.
5. Na vašo željo po opravljenih poslih
prejmete obračun. O stanju vašega
portfelja vas bomo tekoče obveščali.

Banka si pridržuje pravico do spremembe cenika. Vsakokrat
veljaven cenik je objavljen na spletnem naslovu www.nkbm.si in
dostopen na sedežu Sektorja investicijskega bančništva ter v vseh
poslovalnicah banke, ki opravljajo investicijske storitve.
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Obvlada m svoj posel. Če bi se trg
na
želel tako dobro spoznati tudi al še
ov
vrednostnih papirjev, bi potreb tim
us
eno življenje. Zato to raje prep
strokovnjakom.

Pomembno!

Priporočljiv znesek skupnega vplačila
sredstev znaša 60.000 EUR, priporočljiva
doba vlaganja pa je 5 ali več let.

NE POZABITE!

Nakup in prodajo vrednostnih papirjev
lahko opravite v vseh poslovalnicah
Nove KBM po vsej Sloveniji.

AKTIVNO
INVESTICIJSKO
SVETOVANJE
To storitev priporočamo vsem, ki želite
postati aktivni vlagatelj, a nimate
dostopa do pomembnih informacij.
Naši strokovnjaki delajo poglobljene
tržne analize in analize podjetij, zato
vam lahko kakovostno svetujejo pri
kratkoročnih in dolgoročnih naložbah.
Vabimo vas v našo poslovalnico, kjer
bomo skladno z vašimi potrebami
določili sprejemljivo tveganje in
oblikovali vašo naložbeno politiko.

3 koraki do investicijskega
svetovanja:

1.	Oglasite se v Sektorju investicijskega
bančništva Nove KBM v Mariboru ali v
katerikoli poslovalnice Nove KBM.
2. Med pogovorom bomo spoznali vaše
potrebe in želje, na podlagi tega bomo
določili za vas sprejemljivo tveganje in
oblikovali vašo naložbeno politiko.
3. Vrednostne papirje kupujete ali
prodajate sami preko posrednikov
Nove KBM, pri čemer vam je v pomoč
naložbena politika, ki smo jo oblikovali
skupaj z vami.
Opozorilo: Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM nastopa
kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom in
pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi
prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Vsa
priporočila s strani banke so izključno informativne narave. Banka
lahko stranki le svetuje na podlagi javno dostopnih informacij, ki
jih pridobi od virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa
prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih
informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali
izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem svetovanjem.
Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju
pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih
tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s
preteklimi gibanji in dogajanji.

Več informacij o vrednostnih papirjih
dobite na:
• 02 229 20 81,
• sib@nkbm.si,
• in v Sektorju investicijskega bančništva
v Mariboru, Murski Soboti, Lendavi ali
Novi Gorici

Ste vedeli?

Vrednostni papirji so lahko tudi
zavarovalni instrumenti pri najemu
kredita. Postopek za pridobitev zastave
vrednostnih papirjev je precej cenejši in
hitrejši od klasičnih zavarovanj.
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Se pripravljate
na nakup
vrednostnih
papirjev?

dobro je vedeti

Dobro je vedeti, da:
• lahko nakupe opravljate sami,
• si pri nakupu lahko pomagate
z rezultati poglobljenih tržnih
analiz in analiz podjetij,
• lahko nakupe v celoti prepustite
strokovnjakom, ki bodo sledili
skupnemu dogovoru o vaši
naložbeni politiki.

Imate vprašanje o vrednostnih papirjih?
Pobrskajte po spletni strani www.nkbm.si/vrednostni-papirji

Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
Tiskovina je informativna. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tiskovini ne odgovarjamo.

www.nkbm.si
080 17 50
info@nkbm.si
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In za konec še najpomembnejše!
Obiščite najbližjo poslovalnico Nove KBM in zahtevajte
izkušenega finančnega svetovalca, ki bo za vas zasnoval
program osebne finančne rasti ter vas pripravil na jutri!

