
Úprava cenníka poplatkov a služieb

1. marca 2022, Praha - Využívanie iiplanuGold® je od 1. 3. 2022 pre zákazníkov ešte zaujímavejšie. Poplatky 

za správu konta v iiplaneGold® sa znižujú a zvýhodnený je aj Vernostný program. Súčasne tiež, po prvýkrát po  

10 rokoch ponuky iiplanu® Profi, dochádza k úprave vstupného cenového navýšenia.

Od 1. 3. 2022 dochádza k zníženiu „poplatku“ za správu pri sporiacom produkte iiplanGold®. Tento „poplatok“ 

sa znižuje priemerne o 55,6 %. Budúci aj súčasní zákazníci tak získavajú ešte výhodnejšie sporenie do cenných 

kovov. Teraz navyše môžu z váhového konta iiplanuGold® realizovať výplaty v kove nielen v zlate, ale aj v striebre.

K úprave dochádza tiež pri Vernostnom programe, ktorým spoločnosť IBIS InGold ďalej zatraktívňuje sporenie 

svojim dlhodobým zákazníkom. Znižovanie výšky odmeny predávajúcemu pri iiplaneGold® teraz prebieha rýchlejšie.

„V čase, kedy rastú ceny všetkých produktov a služieb, kedy ľudia hľadajú spôsob, ako zaistiť svoje úspory pred 
infláciou a neistotou, prinášame našim zákazníkom benefit v podobe zníženia nákladov za využívanie konta krytého 
rýdzim zlatom, s ktorým nakupujú zlato za najvýhodnejšie ceny, ale ktoré im na druhej strane ponúka aj širokú 
variabilitu pri výplatách. Veríme, že im náš krok uľahčí rozhodnutie, ako optimalizovať svoje portfóliá a ako do nich 
začleniť investičné zlato,“ dopĺňa Libor Křapka, výkonný riaditeľ IBIS InGold.

Od 1. 3. 2022 je upravená aj výška vstupného cenového navýšenia prvého kusu na zmluvách iiplan® Profi a Quick. 

Sadzby sa navyšujú približne o 25 %.

„Nastavenie vstupného cenového navýšenia pri zmluvách iiplan  ® sme doteraz, za celú desaťročnú históriu jeho 
fungovania, nikdy nemenili. Inflácia samozrejme dopadá i na nás. Zvyšujú sa nám všetky položky, ktoré súvisia  
s nákupom a držaním investičných zliatkov a mincí i so správou sporenia zákazníkov. Z tohto dôvodu sme nútení 
zasiahnuť i do nastavenia tohto parametra. Zvolili sme „poplatok“, ktorý svojim zákazníkom vraciame pri spätnom 
výkupe tovaru vo forme výkupnej prémie iiplan  ®. Tá sa od 1. 3. 2022 tiež navyšuje a zákazníkom sa tak stopercentne 
vráti ich vstupný uhradený náklad,“ vysvetľuje kroky spoločnosti Libor Křapka.

Ďalšie položky Cenníka poplatkov a služieb zostávajú na pôvodných hodnotách.            

Zákaznická linka
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shop@ibisingold.com

Pre viac informácií kontaktujte:

O IBIS InGold, a. s.

Spoločnosť IBIS InGold je popredným obchodníkom s investičným zlatom a striebrom. Na trhu pôsobí cez  

20 rokov. V rámci Európy sa stal lídrom v poskytovaní sporenia do zlata a striebra. Jednoduché a flexibilné sporenie 

podznačkou iiplan® a iiplanGold® s výškou splátok už od 4 EUR mesačne poskytuje širokej verejnosti.

IBIS InGold je oficiálnym autorizovaným obchodným partnerom švajčiarskej rafinérie PAMP aj britskej kráľovskej 



@IBIS_InGoldibisingoldIBISInGoldCZ IBIS InGold

mincovne The Royal Mint. Je jedinou spoločnosťou, ktorá je priamym obchodným partnerom najprestížnejšej 

európskej rafinérie a súčasne najprestížnejšej európskej mincovne. Súbežným priamym obchodným zastúpením 

rafinérie PAMP a mincovne The Royal Mint sa nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť.

Vďaka tomu môže IBIS InGold poskytnúť zákazníkom ten najlepší servis ako pri nákupe, tak pri spätnom predaji 

zakúpených investičných kovov. Ďalšou výhodou je unikátna možnosť overovania pôvodu a pravosti investičného 

zlata technológiou VERISCAN™.

Zákazníkom garantuje, že sú prvými držiteľmi zakúpených investičných zliatkov a mincí a zaručuje im, že investičné 

mince aj zliatky, ktoré predáva, tiež vykúpi. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do 48 hodín od 

potvrdenia záväznej výkupnej ceny. Navyše k výkupnej cene kovu poskytuje výkupné prémie.

IBIS InGold je preverený už viac ako 60 000 zákazníkmi.

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

