
Wstrzymanie produkcji w rafinerii PAMP

23. marca 2020, Praga - Rafineria PAMP w dniu dzisiejszym oznajmiła, że w związku z decyzją kantonu 

szwajcarskiego Ticino zawiesza produkcję

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez naszą partnerską rafinerię PAMP, że kanton szwajcarski Ticino, 

na terenie którego znajduje się PAMP, ogłosił „stan nadzwyczajny“ i postanowił ze skutkiem natychmiastowym o 

zamknięciu wszystkich zakładów produkcyjnych. Wyjątkiem, których decyzja ta nie dotyczy, są zakłady mające 

kluczowe życiowe znaczenie. 

Zakłady są zamknięte do 29.3.2020, ale z dużym prawdopodobieństwem okres objęty tym rozporządzeniem to 

zostanie przedłużony. Powodem jest zagrożenie chorobą COVID-19, a przede wszystkim dbałość o ochronę zdrowia 

pracowników i mieszkańców regionu Ticino, który bezpośrednio graniczy z najbardziej dotkniętą włoską Lombardią.

W oparciu o powyższą informację ze strony rafinerii, postanowiliśmy, że chwilowo wstrzymujemy przyjmowanie 

jednorazowych zamówień na metale inwestycyjne. Bez ograniczeń trwać będzie zawieranie nowych umów 

oszczędnościowych iiplan®, w odniesieniu do tych umów odkładamy wysyłanie zaoszczędzonych sztabek i monet 

na czas przerwy w produkcji w rafinerii. Powyższe środki wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać z dniem 

23.3.2020.  
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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.
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