
IBIS InGold rozšiřuje nabídku investičního stříbra

1. června 2022, Praha – Společnost IBIS InGold rozšiřuje svoji nabídku investičních slitků z rafinérie PAMP.  

Zákazníci nově mohou investovat do 1 000g stříbrného litého slitku PAMP.

„Přes to, že je investiční stříbro zatížené daní z přidané hodnoty, má mezi našimi zákazníky své příznivce.  
Vzhledem k neskutečně vysoké poptávce po investičním zlatu upřednostňují rafinérie zpracování právě tohoto 
kovu a dostupnost stříbrných slitků a mincí se snižuje. To byl důvod, proč jsme s rafinérií PAMP zahájili jednání  
o dodávkách litých stříbrných slitků a právě kilogramové stříbrné slitky se u našich klientů těší velké oblibě“  
vysvětluje důvody přidání nového produktu do nabídky Petr Špičák, marketingový ředitel společnosti IBIS InGold.

Litý stříbrný investiční slitek rozšiřuje nabídku zboží a zákazníci jej mohou získat jak jednorázovým nákupem, tak 

postupným nákupem ve spoření iiplan®.

„Vysoká poptávka po cenných kovech se projevuje v jejich nedostupnosti a zákazníci mnohdy musí na jejich  
dodání čekat. Díky výborným vztahům a přímé vazbě, které má společnost IBIS InGold s rafinérií PAMP  
i mincovnou The Royal Mint, obdobný problém ani v této době nemusíme řešit. Máme dostatečné zásoby  
investičních slitků a mincí a naši zákazníci nakupují investiční slitky a mince bez omezení a delších dodacích lhůt,“ 

dodává Petr Špičák.
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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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