
Poptávka po zlatě a stříbře extrémně roste 

8. března 2022, Praha - Objednávky cenných kovů v reakci na aktuální geopolitické události extrémně rostou. 

Velcí investoři i soukromé osoby využívají zlato a stříbro jako bezpečné úložiště a pojistku hodnoty svých peněz. 

Společnost IBIS InGold má masivní zásoby fyzického zlata i stříbra. Proto se také v posledních dnech na ni obracelo 

stále více zájemců o koupi těchto investičních kovů, protože byla, jako jedna z mála společností v Evropě, schopna 

tyto kovy nejen cenově fixovat, ale také prakticky ihned dodat. 

Vysoká poptávka a stále trvající nezvykle dlouhé dodací lhůty partnerských rafinérií a mincoven způsobily, že od 

dnešního dne nebude společnost IBIS InGold většinu nově zafixovaných mincí a slitků expedovat obratem, ale až 

po jejich vyrobení a dodání z rafinérie nebo mincovny. Expedice bude prováděna ve stejném pořadí, v jakém byly 

jednotlivé slitky a mince zákazníky uhrazeny. 

Zpracování plateb a fixace cen pokračuje bez omezení.

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

IBIS InGold je oficiálním autorizovaným obchodním partnerem švýcarské rafinérie PAMP i britské královské mincovny 

The Royal Mint. Je jedinou společností, která je přímým obchodním partnerem nejprestižnější evropské rafinérie  

a současně nejprestižnější evropské mincovny. Souběžným přímým obchodním zastoupením rafinérie PAMP  

a mincovny The Royal Mint se nemůže pochlubit žádná jiná společnost.

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.

IBIS InGold je prověřen již více jak 60 000 zákazníky.
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