
Już ponad 50 000 klientów kupuje złoto i srebro 

od IBIS InGold

30 marca 2021, Praga - Zainteresowanie złotem inwestycyjnym rośnie, a liczba klientów, którzy inwestują w 
złoto z IBIS InGold, przekroczyła granicę 50 000. Metal szlachetny zapewnia interesujący zwrot w dłuższej 
perspektywie – średnio 10% rocznie, dodatkowo pomaga inwestorom przezwyciężyć skutki inflacji, ale także 
kryzysu gospodarczego, które obecnie nabierają na sile.

„Fakt, że regularnie kupuje u nas ponad 50 000 klientów, to doskonała wiadomość. Pokazuje nam, że nasze produkty 
i programy oszczędnościowe działają i naprawdę pomagają ludziom dobrze wycenić swoje pieniądze w dłuższej 
perspektywie. Jednocześnie widzimy, że udaje się zrealizować nasz cel, jakim jest uczynienie ze złota przystępnej 
cenowo inwestycji“ – mówi Libor Křapka, dyrektor wykonawczy spółki.  

Złoto inwestycyjne zdecydowanie znalazło swoje miejsce w rodzinnych portfelach. W 2019 roku jego cena wzrosła 
o 19%, w zeszłym roku o kolejne 25 %. Według IBIS InGold jego cena powinna się jeszcze podwoić w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Dodatkowo jednak funkcjonuje jako uniwersalna waluta światowa i utrzymuje swoją wartość. 
Dzięki temu bardzo dobrze chroni oszczędności przed inflacją i skutkami kryzysów gospodarczych. 

IBIS InGold dostarcza swoim klientom towary najwyższej jakości. Oprócz sztabek Lady Fortuna z renomowanej 
szwajcarskiej rafinerii PAMP, dostępne są również monety inwestycyjne Britannia z jednej z najstarszych mennic  
w ogóle The Royal Mint.

O IBIS InGold, a. s.

Spółka IBIS InGold jest czołowym sprzedawcą inwestycyjnego złota i srebra. Działa na rynku od ponad 20 lat.  
W Europie stała się liderem w świadczeniu oszczędności w złoto i srebro. Proste i elastyczne oszczędności pod 
markami iiplan® i iiplanGold® z ratami zaczynającymi się od 15 PLN miesięcznie udostępnia ogółowi społeczeństwa.

IBIS InGold jest oficjalnym autoryzowanym partnerem handlowym szwajcarskiej rafinerii PAMP oraz brytyjskiej 
mennicy królewskiej The Royal Mint. Jest jedyną spółką, która jest bezpośrednim partnerem handlowym najbardziej 
prestiżowej europejskiej rafinerii i jednocześnie najbardziej prestiżowej mennicy europejskiej. Żadna inna firma nie 
może pochwalić się jednoczesnym reprezentowaniem sprzedaży bezpośredniej rafinerii PAMP i mennicy  
The Royal Mint.

Dzięki temu IBIS InGold może zapewnić klientom najlepszą obsługę zarówno przy zakupie, jak i odkupienia 
zakupionych metali inwestycyjnych. Dodatkowym atutem jest unikalna możliwość weryfikacji pochodzenia  
i autentyczności złota inwestycyjnego przy użyciu technologii VERISCAN™.

Gwarantuje klientom, że są pierwszymi posiadaczami zakupionych sztabek i monet inwestycyjnych, a także, że 
odkupi również monety inwestycyjne i sztabki, które sprzedaje. Środki są przelewane na konto klienta w ciągu 48 
godzin od potwierdzenia wiążącej ceny wykupu. Ponadto do ceny wykupu metalu zapewnia klientom premie 
wykupu.
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