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Приложение „Магически инвестиционен триъгълник“ 

 
Животозастраховане 

 
Ежемесечно се изплаща фиксирана сума 

на застрахователна компания. 
Застрахователната компания инвестира 
парите и трябва да генерира приходи. В 
края на срока (20 години или повече) се 

получава еднократно изплащане. 

 
Пенсионна застраховка 

 
Подобно на животозастраховането. 

Продължителността обикновено е дори 
по-дълга. (40 години или повече). В края 

на периода може да се избира между 
еднократно плащане или допълнителна 

месечна пенсия. 

Криптовалути 
 

са дигитални активи, които могат да се 
използват и като средство за размяна. В 
момента криптовалутите се използват 

почти изключително като инвестиции за 
бързо печелене на пари. Те са 

подложени на големи колебания. 

Акции 
 

Акцията е дял в дадена компания. 
Акцията носи дял от печалбата на 

компанията. Търгува се на фондовата 
борса. Възможна е висока 

възвръщаемост. Промяната в стойността 
не може да бъде предвидена. 

Заем 
 

на ценна книга, с която емитентът 
(обикновено фирма) се задължава да 

плати лихва по заема. Купувачът 
получава парите си обратно по 

номинална стойност, включително 
договорената лихва 

Договор за строителство на жилище 
 

е спестовен продукт със срок от 6 години. 
Договорената сума на спестяванията 

може да се изплаща веднъж годишно 
или месечно. Освен лихвите 

допълнително се получава и държавна 
премия. 

 
Спестовна сметка 

 
При откриване на спестовна сметка 

парите се оставят в банкова институция.  
Най-често за това се начисляват лихви. 
Парите могат да се получат обратно по 

всяко време. 

 
Премиум спестовна сметка 

 
При премиум спестовна сметка е 

задължително редовно да се внасят пари 
за по-дълъг период от време. През това 
време не могат да се теглят пари. В края 
на периода освен лихвата се получава 

лихвен бонус от банката. 

 
 

Касичка/ Спестовно прасе 
 

Яде пари и ги дава 
(при добро договаряне J)  

неолихвени 

 
 

Джобни пари / Спестовна сметка 
 

Дигитална форма на спестовна книжка 



                                                                                                                                                           

7 
© lets-talk-about-money.eu 

 
Разплащателна сметка 

 
Използва се за ежедневни платежни 

транзакции. Обработват се приходите и 
разходите. Не се начислява лихва. 
Обикновено се начисляват  такси. 

 
Спестяване във фонд 

 
При спестяване на средства във фонд се 
плаща фиксирана сума всеки месец на 

посредник (например банка). След това 
той използва парите за закупуване на 

акции в договорения фонд. 

 
Фиксиран депозит 

 
При срочните депозити става дума за по-

голяма сума, която се инвестира 
еднократно в банка за определен период 

от време. Колкото по-дълъг е срокът, 
толкова по-висока е лихвата. 

 
Недвижими имоти 

 
Купувайки къща или апартамент, се 
предполага  увеличение на цената в 

дългосрочен план. Може да се получават 
и приходи от наем. В същото време има и 

разходи (например поддръжка). 
Следователно възвръщаемостта зависи 

от много фактори. 
Акционерни фондове 

 
събират пари от инвеститори и ги 

използват за закупуване на акции в 
различни компании. Това води до по-

добра диверсификация на риска. 
Акционерните фондове търгуват на 

фондовата борса. 

ETFs 
 

е борсово търгуван индексен фонд. Той 
пресъздава стойностното развитие на 

определен индекс (например DAX). 
Може да се сравни с акционерен фонд. 
Разликата обикновено по правило е в 

много по-изгодните разходи. 

 
Злато / сребро 

 
са суровини (метали) с парична стойност. 

Тази парична стойност може да се 
променя. Зависи от търсенето и 

предлагането, но също и от обменния 
курс на щатския долар. 

 
Държавен заем 

 
е облигация, издадена от държава. 

Колкото по-добра е платежоспособността 
на държавата, толкова по-ниски са 

лихвите. Има дори държавни облигации, 
при които се получава по-малка сума от 
това, отколкото е платено (отрицателна 

лихва). 
  


