
Garantované výkupní ceny od července 2019 pro více zákazníků

30. června 2019, Praha - IBIS InGold udělal krok, kterým se opět o něco více přiblíží svým zákazníkům. Nová 

garance minimální výkupní ceny zlata začíná platit od 1. července 2019 a přináší přívětivější podmínky pro její 

naplnění. 

Oproti minulé garanci stačí nyní nakoupit pouze 15 slitků (v přechozích garancích byl minimální počet 25 kusů). 

Garance nově zahrnuje vedle zlatých slitků o hmotnosti 5 g, 10 g a zlaté unce 31,1 g i zlaté investiční slitky  

Lady Fortuna o hmotnosti 20 g.

Příznivější je nová garance i z pohledu požadované minimální měsíční platby. U 5g slitku stačí pravidelně platit  

500 Kč, u 10g slitku 1 000 Kč, u slitku 20g je platba nastavena na 2 000 Kč a na unci stačí 3 000 Kč. 

I přes výše uvedené proklientská vylepšení, garantovaná výkupní cena zůstává na své původní výši u 5g slitku  

7 000 Kč, u 10g slitku 14 000 Kč, u 20g slitku 28 000 Kč a u slitku o hmotnosti trojské unce 43 000 Kč. 
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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 

s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

Společnost je přímo napojena na švýcarskou rafinérii PAMP. 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. 

U spoření mohou klienti využít i bezplatné uložení svých slitků a mincí. IBIS InGold je prověřen již více jak  

30 000 zákazníky.
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