
Zlato a stříbro od IBIS InGold nakupuje již více jak  
50 000 klientů

31. března 2021, Praha - Zájem o investiční zlato roste a počet zákazníků, kteří s IBIS InGold do zlata investují, 
překročil hranici 50 000. Drahý kov dlouhodobě přináší zajímavý výnos – v průměru 10 % ročně, navíc investorům 
pomáhá překonat dopady inflace, ale i ekonomické krize, které v současnosti nabírají na síle.

„Fakt, že u nás pravidelně nakupuje přes 50 000 klientů je skvělou zprávou. Ukazuje nám to, že naše produkty  
a spořicí programy fungují a lidem doopravdy dlouhodobě pomáhají dobře zhodnotit jejich peníze. Zároveň vidíme, 
že náš cíl udělat ze zlata dostupnou investici se daří plnit,“ říká výkonný ředitel společnosti Libor Křapka. 

Investiční zlato má rozhodně své místo v rodinných portfoliích. V roce 2019 jeho cena vzrostla o 19 %, v tom 
loňském ještě o dalších 20 %. Podle IBIS InGold by se jeho cena měla v horizontu pěti let ještě zdvojnásobit. Vedle 
toho ovšem funguje jako univerzální světová měna a udržuje svou hodnotu. Velmi dobře tedy chrání úspory před 
inflací a před dopady ekonomických krizí. 

Svým klientům IBIS InGold přináší prvotřídní zboží. Vedle slitků Lady Fortuna z renomované švýcarské rafinérie 
PAMP také investiční mince Britannia z jedné z vůbec nejstarších mincoven The Royal Mint.

O IBIS InGold, a. s.

Společnost IBIS InGold je předním obchodníkem s investičním zlatem a stříbrem. Na trhu působí přes 20 let. V rámci 
Evropy se stal leaderem v poskytování spoření do zlata a stříbra. Jednoduché a flexibilní spoření pod značkou 
iiplan® a iiplanGold® s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

IBIS InGold je oficiálním autorizovaným obchodním partnerem švýcarské rafinérie PAMP i britské královské mincovny 
The Royal Mint. Je jedinou společností, která je přímým obchodním partnerem nejprestižnější evropské rafinérie  
a současně nejprestižnější evropské mincovny. Souběžným přímým obchodním zastoupením rafinérie PAMP 
a mincovny The Royal Mint se nemůže pochlubit žádná jiná společnost.

Díky tomu může IBIS InGold poskytnout zákazníkům ten nejlepší servis jak při nákupu, tak při zpětném prodeji 
zakoupených investičních kovů. Další výhodou je unikátní možnost ověřování původu a pravosti investičního zlata 
technologií VERISCAN™.

Zákazníkům garantuje, že jsou prvními držiteli zakoupených investičních slitků a mincí a zaručuje jim, že investiční 
mince i slitky, které prodává, také vykoupí. Peněžní prostředky jsou poukazovány na účet klienta do 48 hodin  
od potvrzení závazné výkupní ceny. K výkupní ceně kovu navíc poskytuje výkupní prémie.
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