
Poptávka po zlatě extrémně roste, dodávky výrobců se zastavily

26. březen 2020, Praha - Poptávka po cenných kovech v reakci na aktuální světovou situaci extrémně roste. Na 

druhou stranu, nabídka fyzického zlata se zastavila v důsledku omezení provozů rafinérií. 

V minulých dnech se k nám přesunula celoevropská poptávka po fyzickém zlatě i stříbře, a protože jako jedna z mála 

společností jsme měli disponibilní skladové zásoby obou investičních kovů, pokračovali jsme v expedici. 

Extrémně vysoká poptávka po fyzickém zlatě způsobená obavami z prudkého zpomalení ekonomiky a následné 

krize a zároveň dočasné uzavření švýcarských rafinérií, ke kterému došlo v rámci mimořádných opatření s cílem 

zamezit šíření nákazy COVID-19, způsobily, že jsme od dnešního dne nuceni pozastavit veškerou expedici nově 
zafixovaných zlatých a stříbrných investičních slitků a mincí.

Na zpracování plateb klientů a fixaci cen toto opatření nemá vliv.

Expedici opět zahájíme po obnovení výroby a po dodání zboží z rafinérie PAMP.

@IBIS_InGoldibisingoldIBISInGoldCZ IBIS InGold

Zákaznická linka

+420 568 408 088
shop@ibisingold.com

Pro více informací kontaktujte:

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 s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

Společnost je přímo napojena na švýcarskou rafinérii PAMP. 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. 

U spoření mohou klienti využít i bezplatné uložení svých slitků a mincí. IBIS InGold® je prověřen již více jak  

35 000 zákazníky.
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