
IBIS InGold přichází s novými mincemi Melita

1. října 2021, Praha - IBIS InGold rozšiřuje svoji nabídku, zákazníci si teď nově budou moci koupit i mince Melita, 
které rafinérie PAMP vydává ve spolupráci s Lombard Bank. Mince z ryzího zlata s nominální hodnotou v EUR 
a možností ověření unikátní technologií VERISCAN™ budou mít zákazníci české i evropské jedničky v oblasti 
spoření a investování do zlata k dispozici od 1. října 2021.

Mince Melita se řadí do série zlatých mincí Maltské centrální banky. Ta je vydává ve spolupráci s Lombard Bank 
a rafinérií PAMP, která zajišťuje jejich ražbu. S touto rafinérií spolupracuje IBIS InGold jako oficiální partner 
dlouhodobě. Zákazníci v rámci spořicích programů ukládají peníze nejčastěji do investičních slitků Lady Fortuna, 
které z rafinérie rovněž pochází.

Mince zdobí Melita, ženská postava v helmě, držící kormidlo, což představuje samosprávnou Maltu. Právě kormidlo 
je symbol toho, že je země nezávislá a sama určuje směr svého osudu. Za designem stojí Edward Caruana Dingli, 
který již v roce 1921, tedy přesně před sto lety, navrhl maltské poštovní známky právě s tímto motivem. Známky 
vešly do oběhu krátce poté, co se Malta osamostatnila. Lícová strana mince nese znak Maltské republiky.

Zlaté mince s ryzostí 999,9 patří k nejčistším investičním mincím na světě a k dispozici budou v provedení 1/10 oz, 
1/4 oz, 1/2 oz a 1 oz. Stejně jako ostatní produkty z rafinérie PAMP i mince Melita si lze snadno ověřit prostřednictvím 
technologie VERISCAN™, průlomového bezpečnostního systému identifikace drahých kovů. Mince Melita jsou 
jedinými investičními mincemi na světě s nominální hodnotou v EUR, které jsou touto technologií opatřené. Mince 
jsou zabalené v plastovém obalu CertiPAMP™ s uvedeným číslem certifikátu. Jejich pravost je tedy nezpochybnitelná.
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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 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 50 000 zákazníky.
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