
IBIS InGold wprowadza nowe monety Melita

1 października 2021 r., Praga - IBIS InGold rozszerza swoją ofertę, a klienci będą mogli teraz nabyć monety 
Melita, które rafineria PAMP emituje we współpracy z bankiem Lombard Bank. Monety z czystego złota  
o wartości nominalnej w EUR i z możliwością weryfikacji za pomocą unikalnej technologii VERISCAN™ będą 
dostępne dla klientów czeskiego i europejskiego lidera w dziedzinie oszczędzania i inwestowania w złoto  
od 1 października 2021 r.

Moneta Melita jest częścią serii złotych monet Centralnego Banku Malty. Bank emituje je we współpracy z bankiem 
Lombard Bank oraz rafinerią PAMP, która zapewnia ich bicie. IBIS InGold już od dłuższego czasu współpracuje  
z tą rafinerią jako oficjalny partner. W ramach programów oszczędnościowych klienci najczęściej deponują  
pieniądze w kruszcu inwestycyjnym Lady Fortuna, który również pochodzi z rafinerii.

Na monetach widnieje Melita, postać kobieca w hełmie trzymająca ster, symbolizująca samorządną Maltę.  
To właśnie ster jest symbolem tego, że kraj jest niezależny i sam określa swój kurs. Autorem projektu jest Edward 
Caruana Dingli, który zaprojektował znaczki pocztowe Malty z tym właśnie motywem już w 1921 roku, czyli dokładnie  
100 lat temu. Znaczki weszły do obiegu wkrótce po uzyskaniu niepodległości przez Maltę. Na awersie monety 
znajduje się herb Republiki Malty.

Złote monety o próbie 999,9 należą do najczystszych monet inwestycyjnych na świecie i będą dostępne  
w rozmiarach 1/10 uncji, 1/4 uncji, 1/2 uncji i 1 uncji. Podobnie jak inne produkty z rafinerii PAMP monety 
Melita można łatwo zweryfikować dzięki technologii VERISCAN™, przełomowemu systemowi bezpieczeństwa  
identyfikacji metali szlachetnych. Monety Melita są jedynymi na świecie monetami inwestycyjnymi o nominale 
w euro, w których zastosowano tę technologię. Monety pakowane są w plastikowe opakowania CertiPAMP™  
z numerem certyfikatu. Ich autentyczność jest zatem niekwestionowana.
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W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się:

O IBIS InGold, a. s.

IBIS InGold jest czołowym dystrybutorem złota i srebra inwestycyjnego. Działa na rynku od ponad 20 lat. Spółka 
stała się liderem w Europie w dostarczaniu oszczędności w złocie i srebrze. Oferuje proste i elastyczne  
oszczędności pod marką iiplan® i iiplanGold® ze spłatami od 15 PLN miesięcznie dla ogółu 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 w zakresie zakupu, jak i odsprzedaży 
zakupionych metali inwestycyjnych. Kolejną zaletą jest unikalna możliwość weryfikacji pochodzenia  
i autentyczności złota inwestycyjnego dzięki technologii VERISCAN™.

Gwarantuje klientom, że są pierwszymi posiadaczami zakupionych przez nich sztabek i monet inwestycyjnych  
oraz gwarantuje, że odkupi sprzedane przez nich monety i sztabki inwestycyjne. Środki są przekazywane na konto 
klienta w ciągu 48 godzin od potwierdzenia wiążącej ceny wykupu. Oprócz ceny zakupu metalu zapewnia  
premię za wykup.

IBIS InGold został sprawdzony przez ponad 50 000 klientów.
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