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Inwestycje

w Wierzytelności
CZYM SĄ INWESTYCJE W WIERZYTELNOŚCI
To inwestycje, dzięki którym możesz osiągać stabilne zyski, niezależne od koniunktury na rynkach.

Oczekiwana stopa zwrotu

Poziom ryzyka

9%
średniorocznie

Inwestycja dostępna od

Czas inwestycji

10 000 zł

2-5 lat

jednorazowo

WYNIKI
12%
10%
8%

Roczna stopa zwrotu funduszu
sekurytyzacyjnego EQUES
Debitum 2 FIZ NFS

6%

wyniosła 11,12%
w okresie 31.03.2014-31.03.2015.

4%
2%
0%

Numer certyfikatu:

0010 8087 6768 7532

JAK WYGLĄDA INWESTYCJA W WIERZYTELNOŚCI

FUNDUSZ KUPUJE
WIERZYTELNOŚCI OD
BANKU

DŁUGI WĘDRUJĄ DO
OBSŁUGI PRZEZ
SERWISERA

INWESTOR
PIENIĄDZE TRAFIAJĄ
DO FUNDUSZU
ZWIĘKSZAJĄC JEGO
WARTOŚĆ

SERWISER ODZYSKUJE
DŁUGI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. CZYM JEST SEKURYTYZACJA?

2. SKĄD BIORĄ SIĘ ZYSKI DLA INWESTORÓW?

Jest to proces zamiany masowych zobowiązań (wierzytelności) na papiery wartościowe. Dzięki temu Inwestor
Indywidualny (każdy z nas) ma możliwość czerpania
zysków z odzyskiwania długów będąc uczestnikiem
wymiany biznesowej o wartości miliardów złotych.

Fundusz Sekurytyzacyjny kupuje od banku portfel wierzytelności z bardzo dużym dyskontem (20-30% wartości zobowiązań). Oznacza to, że odzyskanie już części zakupionych przez
fundusz długów pozwoli na wzrost wartości funduszu, a tym
samym na wygenerowanie zysków dla Inwestorów.

3. W JAKI SPOSÓB ODZYSKIWANE SĄ DŁUGI?

4. CZY ZARABIANIE NA DŁUGACH JEST ETYCZNE?

Długi odzyskiwane są przez tzw. Serwisera, czyli
licencjonowaną kancelarię prawną. Najczęściej nabywany
portfel składa się z wielu wierzytelności o małej wartości
nominalnej (kilka tysięcy złotych), zatem jest to dług,
który będzie relatywnie łatwo ściągnąć.

Średnia wartość sprawy to kilka tysięcy złotych. Oznacza to,
że zaangażowanie naszego kapitału w fundusz sekurytyzacyjny nie pozbawia nikogo majątku życia. Warto więc traktować
inwestycje w wierzytelności jak wymianę biznesową
z funduszem.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY INWESTYCJI
Atrakcyjny potencjał zysków
i wyjątkowość inwestycji

Niezależność od koniunktury
na rynkach w tym np. kryzysów
Niewielkie wahania
wartości inwestycji

ZAMÓW KONSULTACJE

Bardzo dobry
stosunek zysku do ryzyka
Doskonałe narzędzie do
zróżnicowania Twojego portfela
inwestycyjnego

Przedstawione w niniejszym materiale opisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze Inwestycyjne nie
pełnią funkcji lokaty bankowej. Inwestowanie w instrumenty ﬁnansowe, w tym w Fundusze Inwestycyjne, wiąże się
z ryzykiem, a opisywane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami oczekiwanymi oraz nie uwzględniają opłaty za
zarządzanie. Niniejszy materiał nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji,
które powinny być poprzedzone indywidualną analizą wykwaliﬁkowanego Doradcy ds. Inwestycji.

