
Zapotrzebowanie na złoto ekstremalnie rośnie, dostawy 
producentów wstrzymane

26 marca 2020, Praga – Zapotrzebowanie na metale szlachetne rośnie ekstremalnie w odpowiedzi na obecną 

sytuację globalną. Z drugiej strony oferta fizycznego złota została wstrzymana z powodu ograniczenia 

działalności rafinerii.

W ostatnich dniach przeniósł się do nas ogólnoeuropejski popyt na fizyczne złoto i srebro i jako jedna z niewielu firm 

dysponujących zapasami obu metali inwestycyjnych kontynuowaliśmy wysyłki.

Niezwykle wysoki popyt na fizyczne złoto spowodowany obawami przed gwałtownym spowolnieniem gospodarczym 

i wynikającymi z niego kryzysem i jednocześnie tymczasowe zamknięcie szwajcarskich rafinerii, które nastąpiło 

w wyniku środków nadzwyczajnych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19, 

spowodowały, że od dzisiaj jesteśmy zmuszeni zawiesić wszystkie nowe wysyłki zablokowanych złotych 
i srebrnych sztabek inwestycyjnych.

Na przetwarzanie płatności klientów i ustalenie cen środek ten nie ma wpływu.

Rozpoczniemy wysyłkę ponownie po wznowieniu produkcji i po dostawie towarów z rafinerii PAMP.
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O IBIS InGold®, a. s. 

Firma IBIS InGold jest wiodącym sprzedawcą inwestycyjnego złota i srebra. Jest obecna na rynku od przeszło  

20 lat. W Europie stała się leaderem w oferowaniu oszczędzania w złoto i srebro. Proste i elastyczne oszczędzanie 

pod marką iiplan® z ratami już od 15 PLN miesięcznie oferuje ogółowi społeczeństwa. 

Firma jest bezpośrednio związana z rafinerią szwajcarską PAMP. Dzięki temu tomu może IBIS InGold świadczyć 

najlepszą obsługę jak przy zakupie, tak przy zwrotnej odsprzedaży zakupionych metali inwestycyjnych. Kolejną 

zaletą jest unikalna możliwość zweryfikowania pochodzenia i autentyczności złota inwestycyjnego w technologii 

VERISCAN™.

Klientom gwarantuje, że są pierwszymi posiadaczami zakupionych sztabek i monet inwestycyjnych i gwarantuje 

klientom, że sztabki i monety inwestycyjne, które sprzedaje również wykupi. Środki finansowe są przekazywane na 

rachunek klienta w terminie 48 godzin od potwierdzenia obowiązującej ceny wykupu. Do ceny wykupu ponadto 

doliczana jest premia wykupu.

Przy oszczędzaniu klienci mogą skorzystać także z bezpłatnego przechowania swoich sztabek i monet. Firma  

IBIS InGold została zweryfikowana przez przeszło 35 000 klientów.

https://www.facebook.com/IBISInGold/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

