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Finančna svoboda za vse

Varčevanje v plemenitih kovinah že tisočletja zagotavlja donosnost in likvidnost pri 

čim manjši izpostavljenosti tveganju. Strokovnjaki in analitiki Valores so oblikovali 

varčevalni načrt, ki lahko vsakomur nudi varnost v kombinaciji z donosom, 

medtem ko nakup ali prodaja, kot tudi hramba plemenitih kovin še nikoli niso bili 

ugodnejši, enostavnejši, hitrejši in varnejši.
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Naše poslanstvo je deljenje finančnega znanja, omogočanje najugodnejšega 

nakupa plemenitih kovin vsakemu posamezniku in izboljšanje donosnosti z 

usmeritvami na najnovejša zanimiva in donosna področja financ na podlagi 

strateških partnerstev.

Komitenta želimo obogatiti z znanjem, podatki, dejstvi in uporabnimi nasveti ter 

mu tako omogočiti, da svoje življenjske prihranke dolgoročno plemeniti - in ob 

koncu pozitivnega trenda dobičke tudi unovči ter prilagodi naložbeno 

strategijo.



Varčevanje v bankah ali v plemenitih kovinah

Plemenite kovine zagotavljajo varne donose, medtem ko je zaupanje v številne ostale naložbe 

negotovo. Svetovne banke povečujejo obseg denarja v obtoku in mu posledično zmanjšujejo 

vrednost – tako nastane inflacija in posledično padec vrednosti denarja.
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Primer varčevanja 100 € na mesec v zadnjih 15 letih v različnih oblikah 

varčevanja

(pri skupni vrednosti vplačila cca. 18.000,00 €)



Priložnosti, ki jih primanjkuje

Rudarska podjetja ne najdejo več novih nahajališč 

zlata, proizvodnja zlata pa je v upadanju (Slika 1), 

medtem ko je Inštitut za surovine iz Berlina srebro 

na periodnem sistemu označil kot surovino, ki jo 

primanjkuje, kar prikazuje tudi spodnji graf 

ameriške geološke raziskave (Slika 2).

4



Tradicionalne investicije na sodoben način

Verjamemo v enake možnosti vlaganja, 

zato komitentom omogočamo 

enostaven in varen dostop do 

tradicionalnih v okviru digitalnih rešitev.
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Varčevalni načrt Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi 

zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine 

po najugodnješih pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores vsakomur omogoča nakup plemenitih kovin 

kot malemu vlagatelju, po pogojih velikih vlagateljev. To pomeni od 16 

do 

30 % boljšo ceno. Je edini varčevalni produkt, ki je hkrati investicijski, 

ključno pri njem pa je, da je vsak sam upravitelj svojega premoženja, 

saj lahko kadar koli vplača poljubni znesek, vzpostavi direktno 

bremenitev ali si poljubno vrednost izplača. Varčevanje Valores ni 

vezano na podjetje (Tim Valores d.o.o.), ampak na osebo, ki vplačuje. 

Zato so vsi podatki nakupov in hrambe vedno dostopni.

Za vse, ki jih zanima nakup ali prodaja zlata in srebra pa so 

na voljo najugodnejši pogoji na trgu. Poslujemo le s 

plemenitimi kovinami najvišje čistine, ki omogočajo 

takojšnjo prodajo in najboljše odkupne cene pri nas, v 

bankah in pri ostalih uradnih trgovcih z zlatom in srebrom.



Varnost, ki prinaša 
številne ugodnosti

6

Kvaliteta, ki 
govori sama zase

Poslujemo samo s kovnicami, ki zagotavljajo 

plemenite kovine s statusom “Good 

Delivery”. To so plemenite kovine najvišjih 

možnih čistin, kar ti omogoča takojšnjo 

prodajo in najvišje odkupne cene v bankah 

in pri uradnih trgovcih z zlatom.
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Hrani in prihrani
Tvoje plemenite kovine so v okviru varčevalnega načrta Valores varno hranjene v Liechtensteinu, 

omogočajo številne davčne prednosti in so vedno dostopne.
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Prednosti, ki prepričajo Naše izkušnje so neprecenljive

Plemenite kovine te bodo na dolgi rok presenetile s 

številnimi prednostmi. Ob nadpovprečnih donosih v 

zadnjih 15 letih v primerjavi z bančnimi depoziti 

predstavljajo varnost pred padci kupne moči denarja, 

obenem pa so deležne davčnih ugodnosti in ne 

vplivajo na socialne transferje.

Smo finančno svetovalno podjetje z imenom Tim Valores 

d.o.o., ki v prevodu pomenu skupina usmerjena k vrednotam. 

Tim sestavljamo finančni svetovalci, ki smo kot posamezniki 

dolgoletno poklicno delo oplemenitili v skupnem podjetju. Na 

ta način smo postali močan sogovornik vsem produktnim 

partnerjem in s tem pridobili zelo ugodne pogoje za stranke in 

svetovalce. Tim Valores je skupina svetovalcev, ki najprej 

investira v svoje finančno znanje, nato pa z njim spremlja 

posameznike do cilja.
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Tu smo, da prepričamo z
znanjem, odnosom in rezultati

Naši svetovalci so vedno na voljo, da odgovorijo na 

vsa vprašanja glede varčevalnega računa Valores, 

nakupa ali prodaje plemenitih kovin, ponudbe iz 

področja hrambe ali kakršnih koli drugih vprašanj iz 

finančnega sveta, ki čakajo na naše odgovore.



Tradicionalne investicije na sodoben način
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