
Zlato dostupné všetkým. Sporenie iiplanRentier® posúva 
možnosti nákupu fyzického zlata na novú úroveň

1. októbra 2022, Praha - Sloboda a nezávislosť v sporení je cieľom väčšiny finančných poradcov. Práve to 

prináša nový štýl nákupu fyzického zlata iiplanRentier® od popredného distribútora na európskom trhu so 

zlatom, spoločnosti IBIS InGold.

„iiplanRentier – zlatá renta – spája výhody doterajších produktov a oslovuje široké spektrum zákazníkov. 
Zvýhodňuje a zjednodušuje nákup zlata a súčasne rozširuje možnosti, ktoré môže zákazník využiť pri správe 
svojho sporenia. Našim zákazníkom prinášame výhodné dlhodobé sporenie do fyzického zlata, ktoré môžu využiť 
napr. ako zaistenie na dôchodok, sporenie na štúdiá detí, ktoré ochráni ich úspory pred infláciou a umožní bez 
záväzkov a komplikácií čerpanie peňazí vo chvíli, keď to zákazník bude potrebovať alebo jednoducho len chcieť,“ 
vysvetľuje prednosti nového produktu marketingový riaditeľ Petr Špičák.

iiplanRentier® je dostupné sporenie do fyzického zlata, ktoré je možné spravovať s rovnakou ľahkosťou ako bežný 

účet. Za svoje platby zákazníci priebežne nakupujú 10-uncový zlatý investičný zliatok, čo im prináša možnosť nákupu 

investičného zlata za veľmi priaznivú gramovú cenu. Pravidelným sporením navyše využívajú efekt priemerovania 

ceny, čím minimalizujú prípadný negatívny vplyv kolísania ceny na trhoch.

„So sporením iiplanRentier® si naši zákazníci môžu pripraviť rezervu v zlate, z ktorej môžu čerpať pravidelnú rentu. 
Tá potom môže dopĺňať ich aktuálne príjmy, napr. v období poberania starobného dôchodku, pri dlhodobej chorobe 
alebo úraze, pri štúdiách a pod. a pomôže im v udržaní životného štandardu,“ dopĺňa Petr Špičák.

Výplaty z iiplanuRentier® je možné ľubovoľne kombinovať, meniť, zákazníci si ich vždy jednoducho nastavia tak, 

ako im to bude vyhovovať. Popri pravidelných výplatách v peniazoch môžu zákazníci zadávať výplaty jednorazové, 

alebo si nechajú pravidelne zasielať výplatu v investičných kovoch. Zo svojho váhového konta môžu zlato prevádzať 

aj iným osobám na ich zmluvy iiplanRentier® alebo iiplanGold®. Výplaty je možné zadávať vo všetkých menách,  

v ktorých spoločnosť IBIS InGold umožňuje platby.
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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.
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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 overovania 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 vykúpia. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do 48 hodín  

od potvrdenia záväznej výkupnej ceny. Navyše k výkupnej cene kovu poskytuje výkupná prémia.

IBIS InGold je preverený už viac ako 60 000 zákazníkmi.

https://www.facebook.com/IBISInGoldSK/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold_sk/
https://www.youtube.com/user/dozlata

