
Klienti IBIS InGold se mohou těšit ze zlatých slitků

15. duben 2020, Praha - Společnost IBIS InGold, která je na špičce žebříčku obchodníků s investičním zlatem 

v Evropě, po krátkém přerušení znovu v plném rozsahu obnovila expedici investičních zlatých slitků svým 

zákazníkům. Za dočasné omezení dodávky produktů mohla bezpečnostní opatření, která podnikla partnerská 

rafinérie PAMP proti šíření nákazy koronavirem.

K prvnímu uvolnění expedice došlo od 8. dubna 2020, kdy díky dobrým obchodním vztahům mezi společností 

IBIS InGold a rafinérií PAMP bylo možné odeslat zákazníkům investiční zlaté slitky v hmotnostech do 1 unce.  

Rafinérie PAMP však postupně vykrývá další objednávky, a proto IBIS InGold od dnešního dne bez omezení dodává 

zákazníkům plný sortiment investičního zlata. 

Spoření do zlata a fixaci jeho ceny společnost IBIS InGold neomezila ani v době zavedení mimořádných opatření. 

Nyní se i dodávání zlatých investičních slitků vrací do standardního režimu a probíhá bez omezení do 48 hodin 

od zaplacení.
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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  

35 000 zákazníky.
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