
Zlaté slitky a mince skladem, expedice opět probíhá neprodleně 
po zaplacení 

22. března 2022, Praha – Společnost IBIS InGold, která se řadí mezi nejvýznamnější obchodníky s fyzickými 
investičními kovy v Evropě, po krátkém zpomalení expedice investičních slitků a mincí obnovuje jejich okamžité 
zasílání zákazníkům. 

Extrémně vysoká poptávka a pokračující dlouhé dodací doby rafinérií a mincoven stály za prodloužením lhůty 
pro expedici zboží zákazníkům. Díky skvělé spolupráci s rafinérií PAMP a mincovnou The Royal Mint se podařilo 
domluvit přednostní dodání většiny gramáží investičních slitků a mincí a společnost IBIS InGold tak obnovuje 
expedici zákazníkům ve standardním režimu, tedy odeslání zboží proběhne do 48 hodin od zaplacení.  

Uhrazené objednávky, kterých se prodloužení dodací lhůty dotklo, budou zákazníkům odesílané v pořadí, v jakém 
byly uhrazeny. Všechny zaplacené slitky a mince se tak dostanou do rukou svých majitelů v průběhu tohoto týdne, 
nejdéle do 10 pracovních dnů.  

Spoření do zlata a stříbra a fixaci cen slitků a mincí společnost IBIS InGold nikdy neomezila. Díky přímé spolupráci 
s rafinérií PAMP a mincovnou The Royal Mint jsou veškeré objednávky zákazníků obratem zajišťované objednávkou 
u zpracovatelů. I přes globální problémy s dopravou a přetlak poptávky po zlatě a stříbře nad výrobní kapacitou 
rafinérií a mincoven je většina slitků a mincí ze strany IBIS InGold zákazníkům expedovaná ve velmi příjemných 
dodacích lhůtách. Nyní bude opět veškerý základní sortiment investičních slitků i mincí expedován obratem.
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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 
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 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.

IBIS InGold je prověřen již více jak 60 000 zákazníky.
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