
NALOŽBE V PLEMENITE KOVINE?

TO BOMO NAREDILI!

Z nami investirajte v življenje,
ki ga želite živeti.



NEPREMIČNINE

ZELENA ENERGIJA

INFORMACIJE

PLEMENITE KOVINE

Gospodarstvo je preživljalo turbulentno obdobje...

S PRIMERNO IZBIRO NALOŽB LAHKO 
DOSEŽEMO OPTIMALNO DONOSNOST

...vendar smo našli način, da svojim strankam 
zaščitimo in povečamo premoženje.

Visoka inflacija in rast cen

Dvigovanje obrestnih mer

Pandemija in njene posledice

Problematika dobavnih verig in pomanjkanje surovin



ZLATO, EDINA RESNIČNA REZERVA

KAKOVOST IN LIKVIDNOST

Plemenite kovine, s katerimi trgujemo, 
proizvajajo znane švicarske, nemške in 
belgijske kovnice z LBMA certifikatom 
(Valcambi, Argor Heraeus, Heraeus in 
Umicore), zato zagotavljamo vrhunsko 
kakovost kovin naložbene čistine 999,9 in 
hitro likvidnost (izplačilo v roku 5-14 dni).

Denarna rezerva: zlato ostaja pomembna 
monetarna rezerva. Večina centralnih bank 
ga hrani ravno s tem namenom. Za razliko 
od papirnih denarnih valut vednost zlata ni 
pod vplivom ekonomske politike določene 
države ali inflacije, ki bi lahko okrnila njegovo 
vrednost.

Zaščita pred inflacijo: zlato je ena redkih 
oblik premoženja, ki dolgoročno ščiti kupno 
moč. Velja za pristen denar, ki se je kot 
hranilec vrednosti odlično obnesel skozi 
mnogo rodov. 

Svetovanje in trgovanje s plemenitimi kovinami je najosnovnejša 
dejavnost Tim Valores. Sodelujemo s petimi mednarodnimi 
veletrgovskimi podjetji s plemenitimi kovinami. Zagotavljamo možnost 
transferja sredstev v različne valute in na številne lokacije po svetu.

Ponudba in povpraševanje: povpraševanje 
po zlatu vztrajno narašča tako s strani 
centralnih bank kot varčevalcev, zlasti na 
azijskih trgih. Hkrati proizvodnja zlata v 
zadnjih letih upada. Zaradi tega predstavlja 
zlato dolgoročno dobro naložbeno 
priložnost.



Zakaj nastane razlika med borzno in 
nakupno ceno plemenitih kovin?

Podjetje Tim Valores varuje stranke pred riziki ter 
omogoča hiter, učinkovit in ugoden nakup plemenitih 
kovin. V nakupni ceni so vključeni vsi stroški, nastali v 
življenjskem ciklu naložbenih palic ali kovancev in 
zajemajo: izkop, predelavo in čiščenje rude, taljenje, 
kovanje, transport, skladiščenje in vse podporne 
dejavnosti, ki spremljajo zlato in srebro iz globin 
zemlje do stranke.

NAKUP – potrjevanje nakupne cene ter izpolnjevanje digitalne 
naročilnice.



DOSTAVA – zlatih in srebrnih palic v Slovenijo.



HRAMBA – v zasebnem trezorju najvišje varnosti v Liechtensteinu, 
specializiranem za hrambo plemenitih kovin zunaj bančnega 
sistema.



PRODAJA – enostavno in kadarkoli med delovnim časom v naših 
poslovalnicah v Ljubljani, Celju in Slovenj Gradcu. 


NAKUP PLEMENITIH KOVIN

STRANKE

RUDNIK

OBDELAVA

CENTRALNE BANKE

SEFI FINANČNIH USTANOV

BANKE
TRGOVCI

RECIKLAŽA

ČIŠČENJE



HRAMBA IN VARNOST

VARNA HRAMBA IN DOSTAVA

DAVČNE UGODNOSTI

Hramba izven bančnega sistema 
predstavlja pomembni del celostne 
ponudbe plemenitih kovin. Našim strankam 
zagotavljamo:

Varnost v zasebnem trezorju v 
Liechtensteinu, skladno z najvišjim 
varnostnim standardom (10/10).



Skladiščenje plemenitih kovin izven 
bančnega sistema. 



Možnost dostave v različne dele sveta, 
skladno z željami strank.



Zavarovanje premoženja pred vsemi 
tveganji.

Vodenje zaloge plemenitih kovin izven 
bilance skrbnika. Vsa zaloga plemenitih 
kovin na depoju je izključno v lasti 
stranke.



Nakup, hramba in odprodaja belih 
plemenitih kovin poteka v brezcarinskem 
skladišču, kjer se DDV ne obračunava. 





Bele plemenite kovine (srebro, platina in 
paladij) so obdavčene. V primeru hrambe v 
brezcarinskem skladišču so oproščene 
plačila DDV. Stranka lahko na ta račun kupi 
večjo količino kovin.



SREBRO, INVESTICIJA PRIHODNOSTI

NAJPOMEMBNEJŠI UPORABNIKI SREBRA

Srebro je v rezultatih raziskav Inštituta za študije prihodnosti in 
ocenjevanje tehnologij iz Berlina navedeno kot ena izmed treh kovin z 
najvišjo stopnjo pomanjkanja v prihodnosti.

Večina porabljenega srebra je trajno 
izgubljenega, saj reciklaža zaradi 
visokih stroškov recikliranja in 
nerentabilnosti še ni polno zaživela.



Veliko priznanih analitikov meni, da je 
srebro ena najbolj podcenjenih kovin 
v človeški zgodovini in je zato 
odlična naložbena priložnost.

Farmacija - antibakterijski učinki srebra



Elektronska in elektro industrija - srebro kot 
eden najboljših prevodnikov



Solarna tehnologija - svetlobna odbojnost



Visoko tehnološka podjetja - 1.300 patentov 
in 42.000 načinov uporabe srebra



Investicijsko povpraševanje - narašča 
zaradinestabilnih finančnih okoliščin in 
cenovne dostopnosti



PRILAGODLJIVOST VARČEVANJA - 
varčevanje z Valores načrtom je 
fleksibilno v vseh vidikih. Varčevalec 
je glavni kreator strategije varčevanja 
in ga lahko prilagaja življenjski situaciji 
in zmožnostim z dobo in dinamiko 
varčevanja ter višino zneska. Pri tem 
ga ne omejuje zavezanost k pogodbi 
ali dodatni stroški.

PREGLEDNOST NALOŽB - gibanju 
premoženja na Valores računu je 
možno enostavno slediti preko 
spletne aplikacije Valores. 

LIKVIDNOST VLOŽENIH SREDSTEV – 
plemenite kovine na računu je možno 
kadarkoli prodati in jih spremeniti v 
denar. 

DAVČNE UGODNOSTI - naložbeno 
srebro je hranjeno v visoko 
varovanem brezcarinskem skladišču. 
Zaradi tega naložba ni obremenjena z 
DDV, pričakovani donosi so zato toliko 
višji.

VARČEVALNI NAČRT VALORES

Varčevanje je proces in ne enkratno dejanje. Z varčevalnim načrtom 
Valores odgovarjamo na izziv, kako graditi premoženje v plemenitih 

kovinah z manjšimi zneski, ki jih lahko povprečni vlagatelj mesečno 
nameni varčevanju.



KDO SMO, KJE SMO, KAKŠNO JE NAŠE 
POSLANSTVO, ZAKAJ IZBRATI NAS?

Tim Valores partnersko in pogodbeno sodeluje z elitnimi bankami, 
pooblaščenimi družbami za upravljanje, borzno posredniškimi hišami 
ter največjimi specializiranimi podjetji na področju plemenitih kovin. 
Skupaj s partnerji podjetje ustvarja inovativne in aktualni situaciji 
prilagojene finančne produkte. Z njimi dviguje finančne kapacitete 
tako posameznikom kot tudi večjim institucijam. Rešitve za vlagatelje 
so inovativne in kombinirane, kar zagotavlja večjo varnost, donosnost 
in likvidnost.

LJUBLJANA

Jarška cesta 10b


1000 Ljubljana

Slovenija

SLOVENJ GRADEC

Cankarjeva 16


2380 Slovenj Gradec

Slovenija

CELJE

Mariborska cesta 86


3000 Celje

Slovenija

Irena Linasi Rogač

Ustanoviteljica in direktorica

Aljoša Iskra

Ustanovitelj

Več kot  17 let izkušenj pri delu s 

plemenitimi kovinami

Več kot  izkušenih svetovalcev

na različnih področjih

50 Preko  prometa200 mio €
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