
Az arany iránti igény rendkívül növekszik, a finomítók leállították a 
kiszállítást

2020. március 26. Prága - A nemesfémek iránti kereslet rendkívül növekszik a jelenlegi világhelyzetre reagálva. 

Ugyanakkor a fizikai arany forgalmazását a finomítók működésének korlátozása miatt felfüggesztették.

Az elmúlt napokban a fizikai arany és ezüst iránti európai kereslet nagy része hozzánk irányult. Folytattuk a kiszállításokat, 

mivel azon néhány vállalat közé tartozunk, akik mindkét befektetési fém készletével rendelkeznek.

Rendkívül magas lett a fizikai arany iránti igény a hirtelen gazdasági visszaesés és az azt követő válságok generálta 

félelem okán. Emiatt, valamint azért, mert a svájci finomítók ideiglenes bezártak - a COVID-19 betegség elterjedésének 

megakadályozása érdekében hozott sürgősségi intézkedéseket követve - nekünk is ideiglenesen fel kell függesztenünk 
az újonnan rögzített arany és ezüst befektetési rudak és érmék kiszállítását. 

Ez az intézkedés nincs hatással az ügyfelek befizetésének feldolgozására és az árak rögzítésére.

Újraindítjuk az áruk kiszállítását, amint a PAMP finomító újra felveszi a gyártást és kiszállítást.

Ügyfélszolgálati segélyvonal
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További tájékoztatásért forduljon kollégánkhoz:    

Az IBIS InGoldról

Az IBIS InGold piacvezető arany- és ezüstkereskedő. A cég több mint 20 éve működik a piacon. Európában vezető szerepe van 
az arany és ezüst alapú megtakarítási tervekben. Az iiplan® néven ismert egyszerű és rugalmas megtakarítási terv már havi 
1200 Ft hozzájárulással elérhető a nyilvánosság számára.

A társaság közvetlenül kapcsolódik a svájci PAMP finomítóhoz. Ez lehetővé teszi az IBIS InGold számára, hogy ügyfeleinek a 
lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa vásárláskor, valamint a vásárolt befektetési fémek eladásakor. Szintén előnye, hogy 
a befektetési arany eredete és hitelessége a VERISCAN™ technológia segítségével igazolható.

Ügyfeleinek garantálja, hogy ők a megvásárolt rudak és érmék első tulajdonosai, és bízhatnak abban, hogy a társaság 
visszavásárolja az általuk értékesített befektetési érméket és rudakat. Visszavásárláskor a pénzeszközöket az ügyfél számlájára 
utalják a kötelező visszavásárlási ár megerősítésétől számított 48 órán belül. A fém vételárával együtt az ügyfelek visszavásárlási 
bónuszokat is élvezhetnek. 

Megtakarítás esetén a rudakból és az érmékből származó megtakarítás térítésmentes. Az IBIS InGold-ot már több mint 

35 000 ügyfél tesztelte. 
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