
IBIS InGold rozširuje ponuku investičného striebra

1. júna 2022, Praha – Spoločnosť IBIS InGold rozširuje svoju ponuku investičných zliatkov z rafinérie PAMP. 
Zákazníci teraz môžu investovať do 1 000 g strieborného liateho zliatku PAMP.

„Napriek tomu, že je investičné striebro zaťažené daňou z pridanej hodnoty, má medzi našimi zákazníkmi svojich 
priaznivcov. Vzhľadom na neskutočne vysoký dopyt po investičnom zlate uprednostňujú rafinérie spracovanie práve 
tohto kovu a dostupnosť strieborných zliatkov a mincí sa znižuje. To bol dôvod, prečo sme s rafinériou PAMP zahájili 
rokovania o dodávkach liatych strieborných zliatkov a práve kilogramové strieborné zliatky sa u našich klientov 
tešia veľkej obľube“ vysvetľuje dôvody pridania nového produktu do ponuky Petr Špičák, marketingový riaditeľ 
spoločnosti IBIS InGold.

Liaty strieborný investičný zliatok rozširuje ponuku tovaru a zákazníci ho môžu získať ako jednorazovým nákupom, 
tak postupným nákupom v sporení iiplan®.

„Vysoký dopyt po cenných kovoch sa prejavuje v ich nedostupnosti a zákazníci mnohokrát musia na ich dodanie 
čakať. Vďaka výborným vzťahom a priamej väzbe, ktoré má spoločnosť IBIS InGold s rafinériou PAMP i mincovňou 
The Royal Mint, obdobný problém ani v tejto dobe nemusíme riešiť. Máme dostatočné zásoby investičných zliatkov 
a mincí a naši zákazníci nakupujú investičné zliatky a mince bez obmedzenia a dlhších dodacích lehôt,“ dodáva 
Petr Špičák.
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Spoločnosť IBIS InGold je popredným obchodníkom s investičným zlatom a striebrom. Na trhu pôsobí vyše  
20 rokov. V rámci Európy sa stal lídrom v poskytovaní sporenia do zlata a striebra. Jednoduché a flexibilné  
sporenie pod značkou iiplan® a iiplanGold® s výškou splátok už od 4 EUR mesačne poskytuje širokej verejnosti.

IBIS InGold je oficiálnym autorizovaným obchodným partnerom švajčiarskej rafinérie PAMP aj britskej kráľovskej 
mincovne The Royal Mint. Je jedinou spoločnosťou, ktorá je priamym obchodným partnerom najprestížnejšej 
európskej rafinérie a súčasne najprestížnejšej európskej mincovne. Súbežným priamym obchodným zastúpením 
rafinérie PAMP a mincovne The Royal Mint sa nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť.

Vďaka tomu môže IBIS InGold poskytnúť zákazníkom ten najlepší servis ako pri nákupe, tak pri spätnom predaji 
zakúpených investičných kovov. Ďalšou výhodou je unikátna možnosť overenia pôvodu a pravosti investičného 
zlata technológiou VERISCAN™.

Zákazníkom garantuje, že sú prvými držiteľmi zakúpených investičných zliatkov a mincí a zaručuje im, že  
investičné mince aj zliatky, ktoré predáva, tiež vykúpi. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do  
48 hodín od potvrdenia záväznej výkupnej ceny. K výkupnej cene kovu navyše poskytuje výkupné prémie.

IBIS InGold je preverený už viac ako 60 000 zákazníkmi.
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