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К

оли йдеться про інвестування або фінансове планування та якщо ви вже
маєте на думці конкретні
плани, немає більшого
задоволення, ніж спостерігати зa зростанням
ваших важко зароблених
грошей у ґарантованих
інвестиціях. Ви завжди
можете покластися на
ґарантовані інвестиційні
сертифікати (GICs) Української кредитової спілки з її
конкyрентоспроможними
відсотками. На додачу, ви
отримаєте спокій, знаючи,
що ваші інвестиції є надійними та ґарантованими.
Re de e m a bl e , N o n Redeemable GICs Української кредитової спілки
(ті GICs, що можуть бути
викуплені в будь-який
час, як і ті, що не можуть
викуплятися раніше за
визначений термін) пропонують вам фіксовані
доходи за інвестиціями
на спеціальний термін
із ґарантією як основи
(principal), так і відсотків
(interest rate). GICs є надійними, ґарантованими
й гнучкими інвестиціями
з терміном інвестування
від одного до п’яти років

і висококонкурентними
відсотками.
Redeemable GICs
(Term Deposits) Української кредитової спілки
(УКС) можуть бути викуп
лені ще до досягнення
терміну (maturity) за нижчою відсотковою ставкою.
Цей тип інвестицій є придатним для тих членів УКС,
які можyть потребувати
гроші до терміну вигасання GIC, але одночасно
можуть скористатися зі
зростання доходів за інвестиціями.
Non-Redemable Term
Deposits типу GIC не можуть бути викуплені раніше за термін їхнього
вигасання, крім випадків із
надзвичайними ситуаціями. Цей тип інвестування є
найкращим для тих членів
УКС, для яких отримання
якомога вищих відсотків
за інвестиціями є пріоритетним.
Деякі фінансові установи пропонують продукти,
що звуться Tiered Rate
GIC. Цей тип інвестицій
може мати різноманітні
назви, такі як: Rate Riser
GIC, Step Up GIC. Для
правдивого пoрівняння їх
із реґулярними GICs варто

ÔÔ Як
максималізувати
дохід від інвестицій
вашого GIC
портфоліо?
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Redeemable
пам’ятати, що треба дивитися на середній відсоток
за інвестиціями протягом
усього термінy інвестування. Цей тип інвестицій
буде лише акумулювати
відсотки й заплатить їх у

період вигасання самого
GICs. Дійсний дохід від
інвестицій (The Effective
Rate Of Return) визначається як середній відсоток доходу за весь період
інвестування GIC.

laddering. Якщо потрібно, ви можете відкликати
частину ваших грошей
щороку.
3. Якщо відсотки за інвестиціями зростають,
ви можете викоpистати
перевагу зростання, реінвестуючи «вигаслий» GIC
на новий термін із вищими
відсотками.

Досить важко передбачити, якими будуть
відсотки з інвестування
протягом п’яти наступних
років. Що довше ви інвестуєте, то більше можете
ÔÔ Переваги
потенційно заробити за
весь період. Звичайно,
стратеґії laddering:
GICs із довшим терміном інвестування платять
1. Зменшується ривищі відсотки. Але слід
зик того, що всі ваші
пам’ятати, що, вибираGICs вигаснyть тоді, коли
ючи довший термін, ви
відсотки будуть низькими.
«замикаєте» ваші гроші
2. Зростає ліквідність
на фіксовані відсотки. І
ваших інвестицій. Маюякщо відсотки зростуть у
чи в портфоліо GIC, що
цілому, ви можете заровигасaє щороку, ви маєте
бити менше тільки тому,
гнучкість їх реінвестувати
що ваші інвестиції є «заабо відкликати частину
мкнутими».
ваших коштів у непередІснує інша стратеґія,
бачених ситуаціях.
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БЛИЖНІЙ OAKVILLE

$440,000

ПОВНИЙ
СПЕКТР
ПОСЛУГ
НАВЖЕ
РИНКУ
НЕРУХОМОСТІ
ВСЕ ЩЕПРОПОНУЄМО
ВАГАЄТЕСЬ? А ВІДСОТКИ
ВЧОРА
ЗНОВУ
ЗРОСЛИ.
ВТРЕТЄ
У ЦЬОМУ МІСЯЦІ
Right At Home Realty Inc., Brokerage
7045 Edwards Boulevard, Suite 401
Mississauga, Ontario L5S 1X2
phone: 905-565-9200

Віктор
ВЕРБІЦЬКИЙ

416.669.1643
victor@meestrealty.ca

ДЕШЕВШЕ, НІЖ КВАРТИРА
Невеликий, чепурний будиночок на
2 спальні в бездоганному стані за
ціною меншою, ніж декотрі кондо.
Затишне, зелене подвір’я, спокійна
вулиця у Південному Етобіко.

НЕЙМОВІРНА ЦІНА:

ПРЕСТИЖНА
ДІЛЬНИЦЯ

$334,000







СПЕЦІАЛЬНІ
ПРОГРАМИ ДЛЯ
ВЛАСНИКІВ
НЕРУХОМОСТІ:
ПРОДАВАЙТЕ
З НАМИ ТА
ЗАОЩАДЖУЙТЕ
ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ

ЦІЛКОМ ДОСТУПНО

Повністю відновлений будинок на
величеній ділянці (60х165) поряд з
озером та парками. 5 спален, 4 лазнички, нові вікна, нові двері, нові підлоги.
Великий викінчений бейсмент. Висока
якість робіт та найкращі матеріали.

ЦІНА $ 959,000

житлова та комерційна
нерухомість
купівля
продаж
оренда
оцінка

Велика кутова вартира на 3 спальні
в ближній Місісазі. Доглянутий будинок, прямий автобус до метро (менше
15 хв), поряд з магазинами, школами.
Можливе швидке закриття трансакції.
Покладіть свої 10% - і живіть дешевше, ніж на ренті!

ВСЬОГО $ 170,000






елітна нерухомість
інвестиції в нерухомість
управління житловою та
комерційною нерухомістю
(property management)
безкоштовні консультації зі всіх
питань, пов'язаних з нерухомістю

ЖИВІТЬ У РОЗКОШІ
Безподобна світла квартира у престижному комплексі «Marina Del Rey»
на березі озера в Етобіко. 2 спальні, 2
лазнички, величезна вітальня. Цілодобова охорона, розкішний рекреаційний центр з басейном, сауною.

ВИШУКАНА
ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Крута, модерна квартирка на одну
спальню в самому центрі Місісаги.
Майже новий будинок, цілодобова
охорона, всі сучасні зручності. Розкішний вид з балкона сімнадцятого
поверху

ЦІНА $243,000

УВАГА, ПОЧАТКІВЦІ

Ідельна квартира, для тих, хто шукає
своє перше власне житло. 2 спальні,
балкон, стоянка для авто. В доброму
стані, зручне розташування, популярна локація в Східній Місісазі.
Дуже доступна ціна.

ЦНА $ 380,000

ЛИШЕ $145,000

PORT CREDIT

Відремонтований ТАУНХАУЗ у дуже
популярному та затишному комплексі
через дорогу від прекраного парку на
березі озера. Нова розкішна кухня з
новим холодильником та плитою, нова
лазничка оздоблена мармуром та ґранітом, нова дерев’яна підлога. Викінчена
пивниця із додатковою спальнею та
лазничкою. Підземний гараж на 2 авто.

нова ціна

$343,000

ЦІНА $347,000

Андрій
ВЕРБІЦЬКИЙ

416.669.1643

andrey@meestrealty.ca

БАГАТИЙ ДОСВІД ТА БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ – ҐАРАНТІЯ ВАШОГО УСПІХУ
БАЖАЄТЕ РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ В НАШОМУ ТИЖНЕВИКУ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ: США (267) 902-3042, КАНАДА (416) 236-2007

