
Úprava ceníku poplatků a služeb

1. března 2022, Praha - Využívání iiplanuGold® je od 1. 3. 2022 pro zákazníky ještě zajímavější. Poplatky za 

správu konta v iiplanuGold® se snižují a zvýhodněn je i Věrnostní program. Současně také, poprvé po 10 letech 

nabídky iiplanu® Profi, dochází k úpravě vstupního cenového navýšení

Od 1. 3. 2022 dochází ke snížení „poplatku“ za správu u spořicího produktu iiplanGold®. Tento „poplatek“ se 

snižuje průměrně o 55,6 %. Budoucí i stávající zákazníci tak získávají ještě výhodnější spoření do cenných kovů. 

Nyní navíc mohou z váhového konta iiplanuGold® realizovat výplaty v kovu nejen ve zlatě, ale rovněž i ve stříbře.

K úpravě dochází také u Věrnostního programu, kterým společnost IBIS InGold dále zatraktivňuje spoření svým 

dlouhodobým zákazníkům. Snižování výše odměny prodávajícímu u iiplanuGold® nyní probíhá rychleji.

„V době, kdy rostou ceny všech produktů a služeb, kdy lidé hledají způsob, jak zajistit své úspory před inflací  
a nejistotou, přinášíme našim zákazníkům benefit v podobě snížení nákladů za využívání konta krytého ryzím zlatem, 
se kterým nakupují zlato za nejvýhodnější ceny, ale které jim na druhé straně nabízí i širokou variabilitu při výplatách. 
Věříme, že jim náš krok usnadní rozhodnutí, jak optimalizovat svá portfolia a jak do nich začlenit investiční zlato,“ 
doplňuje Libor Křapka, výkonný ředitel IBIS InGold.

Od 1. 3. 2022 je upravena také výše vstupního cenového navýšení prvního kusu na smlouvách iiplan® Profi a Quick. 

Sazby se navyšují přibližně o 25 %.

„Nastavení vstupního cenového navýšení u smluv iiplan  ® jsme dosud, za celou desetiletou historii jeho fungování, 
nikdy neměnili. Inflace samozřejmě dopadá i na nás. Zvyšují se nám všechny položky, které souvisí s nákupem  
a držením investičních slitků a mincí i se správou spoření zákazníků. Z tohoto důvodu jsme nuceni zasáhnout i do 
nastavení tohoto parametru. Zvolili jsme „poplatek“, který svým zákazníkům vracíme při zpětném výkupu zboží ve 
formě výkupní prémie iiplan  ®. Ta se od 1. 3. 2022 také navyšuje a zákazníkům se tak stoprocentně vrátí jejich vstupní 
uhrazený náklad,“ vysvětluje kroky společnosti Libor Křapka.

Další položky Ceníku poplatků a služeb zůstávají na původních hodnotách.

Zákaznická linka

+420 568 408 088

shop@ibisingold.com

Pro více informací kontaktujte:

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 
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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 VERISCANTM.

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.

IBIS InGold je prověřen již více jak 60 000 zákazníky.

https://www.facebook.com/IBISInGoldCZ/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

