
Egy közeli ismerősömmel beszélgettem a napokban. 

Mint általában a legtöbb beszélgetésben most is szóba került a pénz. 

Kedves ismerősöm 2009 őszén 500 000 Ft-ját befizette egy Biztosító 

által kezelt alapba, szépen csengő ígéretek, és banki kamatnál 

magasabb hozamok reményében. 

Évfordulóhoz érkezve megérkezett a kimutatás, hogy hogyan is áll a 

befektetett összeg egyenlege. 

Hosszas tanulmányozás, értelmezés után arra a megállapításra jutott 

kedves ismerősöm,  hogy az  500.000 Ft-ja már kb. 400.000 Ft-ot ér! 

Ami nem teljesen megnyugtató, de hát mint tudjuk az idő csökkenti a 

kockázatot !? 

Ekkor kedves ismerősöm az alábbi megállapításra jutott: 

A biztosítótól számomra szinte érthetetlen kimutatásokat kapok! 

A pénzemet ha vissza szeretném kérni, akkor csak bizonyos százalékát 

kapom vissza, még annak is ami megmaradt belőle. 

Tehát ez valószínű nem a legjobb döntésem volt az életemben. 

Lehet már 2009 őszén kellett volna vennem befektetési aranyat? 

Akkor kb. 700 Ft  volt grammja a színaranynak, most meg  1300 Ft 

körül van grammja. Ez több mint 85 % emelkedés. 

Vajon mi lesz három év múlva? Felvirágzik a gazdaság? Szárnyalnak a 

pénzpiaci befektetések? 

Vagy lehet pont az ellenkezője? 

Én mindenesetre bebiztosítom magam, a fele pénzemért veszek 

aranyat, a másik felével meg  kezdek valamit pénzpiacon! 

Hát erre a következtetésre jutott a kedves ismerősöm! 

Pár alapvető gondolatot ide illesztek a befektetési aranyról, hátha 

valaki továbbküldi valamelyik kedves ismerősének, aki hasonló képen 

járt! 

A  Befektetési  arany  a  999,9-es  tisztaságú  24  karátos  színarany. 

-  Az arany, Vám, Áfa és illeték mentes! Ez egy valós érték! 

-  Az arany, képes megvédeni pénze  értékét az INFLÁCIÓTÓL! 

-  Az arany, mindenhol ugyanazt éri, és bármikor pénzre váltható! 

-  Az arany, minden körülmények között megőrzi a vásárló értékét! 

-  Az arany, amiben az emberek bizalma még egyszer sem ingott meg! 

Ha a mellékelt kérdőívet kitöltöd, és visszaküldöd, vagy  visszahozod, 

akkor már tiéd is egy 125 000 Ft értékű kupon ajándékba! Siess, mert 

nagyon fogy!    <<A kérdőív itt is elérhető>> 
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