
E garancia igazolást az IBIS InGold, Rt., melynek bejegyzett székhelye: Rybná 682/14, Prága 1, Óváros 110 00; Prága 

Városi Bírósága cégjegyzékének B cikkelye 18920-es számú tétele alatt bejegyezve; cégjegyzékszám: 25525433; 

adóazonosító: CZ25525433 – a továbbiakban „Értékesítő“ – bocsátja ki, melyben közhiteles ígéretet tesz a 2884 

paragrafus és a Cseh Köztársaság polgári törvénykönyve 89/2012 sz. jogszabályának hatálya alatt, amely garantálja 

az alábbi minimum felvásárlási árakat az egyes, adott tömegű befektetési célú nemesfémek és érmék esetében:

GARANCIA IGAZOLÁS

KANGAROO 1/4 OZ KANGAROO 1/2 OZ KANGAROO 1 OZ

10 750 CZK 21 500 CZK 43 000 CZK
 390 EUR   780 EUR 1 560 EUR

1 650 PLN  3 300 PLN 6 600 PLN
126 000 HUF 252 000 HUF 505 000 HUF

FORTUNA 5,0 G FORTUNA 10,0 G FORTUNA 31,1 G

7 000 CZK 14 000 CZK 43 000 CZK
250 EUR 500 EUR 1 560 EUR

1 080 PLN 2 150 PLN 6 600 PLN
82 000 HUF 164 000 HUF 505 000 HUF



Ing. Filip Horáček, Ph.D.
üzleti igazgató

Libor Kochrda
Az Igazgatóság elnöke

A garancia érvényes azon nemesfémrudakra és érmékre, amelyeket az iiplan® adásvételi szerződés alapján 2019. 

január 1. és 2019. június 30. között vásároltak, a következők közül legalább 25 darab vásárlása esetén:

 ■ 5,0 gramm, 10,0 gramm, vagy 31,1 gramm tömegű befektetési célú aranyrudak, melyeknek havi befizetései 

5,0 gramm esetén 800 CZK (30 EUR, 120 PLN vagy 10 000 HUF), 10,0 gramm esetén 1 500 CZK (55 EUR, 

230 PLN vagy 18 000 HUF) és 31,1 gramm esetén 4 300 CZK (155 EUR, 660 PLN vagy 50 500 HUF),

vagy

 ■ 1/4 uncia (7,77 gramm), 1/2 uncia (15,55 gramm) vagy 1 uncia (31,1 gramm), tömegű befektetési célú 

aranyérmék, melyeknek havi befizetése 1/4 uncia esetén 1 500 CZK (55 EUR, 230 PLN vagy 18 000 HUF), 

1/2 uncia esetén 2 000 CZK (75 EUR, 300 PLN vagy 24 000 HUF) és 1 uncia 4 300 CZK (155 EUR, 660 PLN 

or 50 500 HUF).

A garancia érvényességének feltétele az iiplan® adásvételi szerződés I. cikkében felsorolt valamely nemesfémrúd 

vagy érme megvétele, illetve rögzítése. AVevő első – a megállapodás szerinti rendszeres befizetés összegénél nem 

kisebb – befizetésének jóvá kell íródnia az Értékesítő számláján a szerződés megkötésétől számított 15 naptári napon 

belül. Az első termék teljes kiinduló áremelésének megfelelő összeget a szerződés megkötését követő 12 hónapon 

belül teljes egészében rendezni kell. Az iiplan® adásvételi szerződés időtartamán belül rendezni kell a rendszeres 

befizetéseknek legalább a megállapodásban szereplő mértékét. Az iiplan® adásvételi szerződés időtartamán belül 

összesen legfeljebb 12 rendszeres havi befizetés hagyható ki, pl. a teljes összeg vagy annak egy része. Extra 

befizetés bármilyen összegben és bármikor lehetséges.

A garancia a legutolsó, az iiplan® adásvételi szerződés I. cikkében felsorolt nemesfémrúd vagy érme megvételét vagy 

rögzítését követő 15 naptári napig érvényes, leghamarabb az iiplan® adásvételi szerződés megkötésétől számított 

18 évet követően. A garantált minimális vételár tartalmazza a visszaváltási prémiumot és az áfát.

A garancia átruházható harmadik személyre, és érvényes a tanúsítványszámoknak megfelelő nemesfémrudakra 

és érmékre nézve. A garancia az iiplan® adásvételi szerződés keretében vásárolt, tanúsítványszámmal ellátott 

befektetési célú nemesfémrúd vagy érme tulajdonosára vonatkozik, amennyiben az adásvételi szerződés teljesítette 

a jelen garancia igazolás alapján történő juttatás feltételeit.

A garantált vásárlási árak azokban a pénznemekben kerültek megadásra, amelyekben az Értékesítő a befektetési 

célú nemesfémek vásárlását lehetővé teszi, ezen értékek nem adódnak össze. Az Értékesítő lehetséges jogutódja 

köteles a jelen garanciát teljesíteni.

Prága, 2018. december 31.

GARANCIA FELTÉTELEK


