
Az IBIS InGold új Melita érmékkel érkezik

2021. október 1., Prága - Az IBIS InGold bővíti kínálatát, így az ügyfelek mostantól a Lombard Bankkal 
együttműködve a PAMP finomító által kibocsátott Melita érméket is vásárolhatnak. A tiszta aranyból készült 
érmék euró névértékkel és az egyedülálló VERISCAN™ technológiával történő ellenőrzés lehetőségével 2021. 
október 1-től lesznek elérhetőek a Csehországban és Európában az arany megtakarítások és befektetések terén 
vezető szerepet betöltő vállalat ügyfelei számára.

A Melita érme a Máltai Központi Bank aranyérme sorozatába tartozik. A Lombard Bankkal és a PAMP finomítóval 
együttműködve bocsátják ki, utóbbi biztosítja a pénzverést. Az IBIS InGold hosszú ideje hivatalos partnerként 
dolgozik együtt ezzel a finomítóval. A megtakarítási programok keretében az ügyfelek többnyire Lady Fortuna 
befektetési rudakban helyezik el pénzüket, amelyek szintén a finomítótól származnak.

Az érmét Melita, egy sisakos, kormányrudat tartó női alak díszíti, az önálló Máltát jelképezve. A kormánylapát  
a független ország szimbóluma, amely önállóan határozza meg saját sorsának irányát. A motívumot Edward Caruana 
Dingli tervezte, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1921-ben a máltai bélyegeket is ezzel a motívummal díszítette.  
A bélyegek nem sokkal Málta függetlenné válása után kerültek forgalomba. Az érme előlapján a Máltai Köztársaság 
címere látható.

A 999,9-es tisztaságú aranyérmék a világ legtisztább befektetési érméi közé tartoznak, 1/10 uncia, 1/4 uncia,  
1/2 uncia és 1 uncia változatban lesznek kaphatók. A PAMP finomító más termékeihez hasonlóan a Melita érmék 
is könnyen ellenőrizhetők a VERISCAN™ technológia segítségével, amely a nemesfémek azonosítására szolgáló 
áttörést hozó biztonsági rendszer. A Melita érmék világszerte az egyetlen olyan befektetési érmék, amelyek euróban 
kifejezett címletűek és rendelkeznek ezzel a technológiával. Az érméket a tanúsítványszámmal ellátott műanyag 
CertiPAMP™ csomagolásba burkolják. Eredetiségük így megkérdőjelezhetetlen.
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Az IBIS InGold a befektetési arany és ezüst vezető kereskedője. A vállalat több mint 20 éve működik a piacon. 
Európán belül vezető szerepet töltöttek be az aranyban és ezüstben történő megtakarítások területén. Az iiplan®  
és iiplanGold® márkanevek alatt egyszerű és rugalmas megtakarítást biztosítanak a lakosság számára, már havi  
1 200 forintos-tól kezdődően.

Az IBIS InGold a svájci PAMP finomító és a The Royal Mint hivatalos kereskedelmi partnere. Az egyetlen olyan 
vállalat, amely közvetlen üzleti partnere a legtekintélyesebb európai finomítónak és egyben a legtekintélyesebb 
európai pénzverdének. Egyetlen más vállalat sem büszkélkedhet a PAMP finomító és a The Royal Mint pénzverde 
egyidejű közvetlen kereskedelmi képviseletével.



Ennek eredményeként az IBIS InGold a legjobb szolgáltatásokat biztosíthatja ügyfeleinek mind a vásárlás, mind  
a megvásárolt befektetési fémek visszavásárlása során. További előnyt jelent a VERISCAN™ technológia  
segítségével a befektetési arany eredetének és eredetiségének egyedülálló ellenőrzési lehetősége.

Garantálják ügyfeleiknek, hogy a megvásárolt befektetési rudak és érmék első tulajdonosai lesznek, egyúttal 
garantálva az általuk eladott befektetési érmék és rudak visszavásárlását. A pénzeszközöket a kötelező  
visszavásárlási ár megerősítésétől számított 48 órán belül utalják át az ügyfél számlájára. Sőt, a fém visszavásárlási 
árán felül visszavásárlási prémiumot is biztosítanak.

Több mint 50 000 ügyfél bízik az IBIS InGoldban.
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