
A termelés felfüggesztése a PAMP Finomítóban

2020. március 23, Prága - a PAMP Finomító ma bejelentette, hogy a svájci Ticino kanton döntése alapján 

felfüggeszti termelését.

A mai nappal értesített minket partnerünk, a PAMP Finomító, hogy a Ticino svájci kanton, ahol a PAMP található, 

„vészhelyzetet” hirdetett ki és valamennyi gyártóüzem azonnali bezárását rendelte el. Kivételt képeznek az alapvető 

ellátáshoz szükséges üzemek.

Az üzemük 2020. március 29-ig zárva lesz. Nagyon valószínű azonban, hogy ezt a rendeletet meghosszabbítják. 

Ennek oka a COVID-19, és ezek elsősorban a leginkább érintett olasz Lombardiával határos Ticino tartomány 

munkavállalóinak és lakosságának egészségügyi védelme érdekében tett erőfeszítések.

A Finomító ezen bejelentése alapján úgy döntöttünk, hogy rövid időre felfüggesztjük a befektetési arany egyszeri 

megrendeléseinek elfogadását. Ez nincs hatással az iiplan® megtakarítási szerződésekről szóló tárgyalásokra. 

Ezeket a szerződéseket illetően csak a megtakarítást elért rudak és érmék kiszállítását halasztjuk el addig, amig a 

finomítóban szünetel a termelés. Az említett intézkedések 2020. március 23-án lépnek hatályba.
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Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal:

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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