
PROČ MÍT IIPLAN® - INTELIGENTNÍ INVESTIČNÍ PLÁN

Investiční zlato nepodléhá inflaci a dlouhodobě si udržuje stabilní kupní sílu. Je osvobozeno od DPH a výnosy 
z prodeje cenných kovů nepodléhají dani z příjmu. Je vhodnou pojistkou pro politické, válečné, ekonomické či 
měnové otřesy, které mají za následek ztrátu hodnoty měny.

INVESTIČNÍ ZLATO JE SKUTEČNĚ DOSTUPNÉ

JAK FUNGUJE IIPLAN®

Pořízení investičního zlata neznamená zátěž rodinného rozpočtu. 
Nakupovat lze pravidelně od 100 Kč (4 Eur). Právě s touto částkou 
je možné postupně nakupovat vybrané investiční slitky v iiplanu®. 

Sjednat a podepsat iiplan® může osoba starší 18 let. 

iiplan® je možné využít i ke spoření pro děti. Smlouvu pak uzavírají 
rodiče, prarodiče nebo jiná blízká osoba.

V závislosti na výši zaslané platby a aktuální ceně vybraného slitku v okamžiku připsání platby na účet 
společnosti IBIS InGold® je nakoupena odpovídající část slitku. Nespoříte tedy v penězích, ale v univerzální 
světové měně. 

Po zafixování plné hmotnosti slitku se slitek stává majetkem kupujícího a je na základě jeho instrukcí expedován. 
Poštovné, balné a pojištění je stanoveno podle platného ceníku služeb. 

Kupující je v průběhu spoření e-mailem informován o každé změně, jako je sjednání smlouvy, připsání platby, 
průběh nákupu i expedice slitku. 

Se sjednáním iiplanu® je spojen vstupní poplatek, který může být uhrazen jednorázově nebo pravidelnými 
platbami. Vstupní poplatek je kupujícímu vrácen ve formě výkupní prémie iiplan®, která je vyplacena v okamžiku 
zpětného prodeje investičních slitků. Další správa a vedení iiplanu® je zcela zdarma.

HLAVNÍ VÝHODY  IIPLANU®
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Doba investování

Stavební spoření, podílové fondy, spořící účty atp.
iiplan®

Rozdíl investičního rizika

 ■ Není majetkovým účtem, ze kterého by 
chodily pouze výpisy.

S iiplanem® kupující získává skutečné 
fyzické investiční slitky. 

Jen zlato, které má klient ve svých rukou 
pod plnou kontrolou, prokáže v plném 
rozsahu svoji hodnotu ochrany a zajištění.

Každý plně zafixovaný slitek je expedovaný do vlastních 
rukou kupujícího a investiční riziko z titulu správce 
investice klesá na nulu.



 ■ Za stejné peníze více zlata – díky iiplanu® se i méně majetnému klientovi stanou dostupné slitky s vyšší 
hmotností s výhodnější cenou na jeden gram. Tím klient získává další bonus oproti nákupům jednorázovým. 

HISTORICKÉ POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI PRODUKTY

ALE!!!

ZA STEJNÉ PENÍZE

NE 600 g 
investičního zlata

1 000 g 
investičního zlata

Spořící program Úspora

1,0 g zlatý investiční slitek

2,5 g zlatý investiční slitek -16 %

5,0 g zlatý investiční slitek -24 %

10,0 g zlatý investiční slitek -32 %

31,1 g zlatý investiční slitek -40 %

50,0 g zlatý investiční slitek -43 %

100,0 g zlatý investiční slitek -47 %

250,0 g zlatý investiční slitek -49 %

V

 ■ iiplan® spojuje výhody držení investičního zlata s výhodami pravidelného investování. Cena investičních 
slitků je závislá na vývoji ceny na burze cenných kovů a na měnovém kurzu. Klient nemusí hledat vhodný 
okamžik pro investování. Při pravidelném investování využije efektu průměrování ceny. Nejvíce zlata tak 
klient nakupuje za nejlevnější ceny. Při vyšší ceně nakupuje méně, ale již realizuje výnos na dospořených 
slitcích.

 ■ iiplan® nabízí kupujícímu naprostou svobodu. Sám si určí výši pravidelné platby, hmotnost i počet 
slitků, které nakupuje.  V průběhu spoření pak podle potřeby upravuje výši plateb, jejich frekvenci, vkládá 
mimořádné platby, přerušuje placení i mění podmínky expedice. Veškeré změny jsou zdarma.

 ■ iiplan® nabízí zaručenou kvalitu – slitky nejprestižnější světové 
rafinerie PAMP s certifikátem o hmotnosti, nejvyšší ryzosti a 
výrobním čísle. Prvním držitelem je právě kupující.
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Konečná hodnota

Výnos
Vklad

Spořicí účet
Stavební 
spoření

iiplan®

Propočet je modelován v roce 2016 
na období 10 let, při úložce 1 000 Kč 
měsíčně. 

Zhodnocení na spořicím účtu 1 % 
p. a. Zhodnocení stavebního spoření 
1,2 % p. a. Do výnosu je připočtena 
i státní podpora (modelace na webu 
stavební spořitelny Modrá pyramida). 
Zhodnocení transformovaného fondu 
2 % a výše úspor zohledňuje i výši 
státních příspěvků (modelace z webu 
Penzijní společnosti ČP). Průměrné 
zhodnocení podílových fondů 7 % 
(Generali Investments, ČP Investice, 
Fond globálních značek). Výsledek 
iiplanu® je reálným výsledkem 10leté 
historie.

Penzijní 
spoření

Podílové fondy
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Výpočty jsou orientační a vychází z historické výnosnosti. Historická výnosnost nezaručuje stejné zhodnocení 
v budoucnosti. Hodnota investice může kolísat a není možné zaručit plnou návratnost investované částky. 


