
Az arany rögzítése folyamatos, a kiszállítás újraindult

2020. április 7. Prága - az IBIS InGold folytatja az 1 gramm és 1 uncia közötti aranyrudak kiszállítását a fizetés 

beérkezésétől számított 48 órán belül. A korábbi átmeneti ellátási fennakadás oka a finomítók működésének 

korlátozása volt, a koronavírusfertőzés terjedésével kapcsolatban bevezetett biztonsági intézkedések 

következtében.

A PAMP Finomító 2020. március 23-án leállította a termelést a Ticinoi svájci kanton kormányának döntése alapján, 

a COVID-19-el kapcsolatos növekvő problémák miatt.

Ezen intézkedéseket követően az IBIS InGold 2020. március 26-tól ideiglenesen felfüggesztette az újonnan rögzített 

áruk kiszállítását az ügyfelek számára. Ez a korlátozás azonban nem volt hatással az árrögzítésre, ezért az ügyfelek 

folytathatták megtakarításaikat. A helyzet kezd lenyugodni. A PAMP Finomító részben újraindította a termelését. Jó 

üzleti kapcsolatunknak köszönhetően a finomító az IBIS InGold megrendeléseit kiemelten kezeli. Az 1 gramm és 

1 uncia közötti aranyrudak kiszállítása visszatér normál üzemmódba. A rudakat a fizetés beérkezésétől számított 

48 órán belül kiszállítjuk. A többi terméket automatikusan kiszállítjuk, mihelyt a finomítókból megkaptuk őket.

A gazdaság lassulása és a közelgő válságtól való félelem összefüggésében az arany iránti igény exponenciálisan 

növekszik, hiszen az arany egy hosszú távú pénzbiztosító. Az IBIS InGold továbbra is maximális szolgáltatást nyújt 

mind az árrögzítés, mind a kiszállítás során.
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További tájékoztatásért forduljon kollégánkhoz:    

Az IBIS InGoldról

Az IBIS InGold piacvezető arany- és ezüstkereskedő. A cég több mint 20 éve működik a piacon. Európában vezető szerepe van 
az arany és ezüst alapú megtakarítási tervekben. Az iiplan® néven ismert egyszerű és rugalmas megtakarítási terv már havi 
1200 Ft hozzájárulással elérhető a nyilvánosság számára.

A társaság közvetlenül kapcsolódik a svájci PAMP finomítóhoz. Ez lehetővé teszi az IBIS InGold számára, hogy ügyfeleinek a 
lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa vásárláskor, valamint a vásárolt befektetési fémek eladásakor. Szintén előnye, hogy 
a befektetési arany eredete és hitelessége a VERISCAN™ technológia segítségével igazolható.

Ügyfeleinek garantálja, hogy ők a megvásárolt rudak és érmék első tulajdonosai, és bízhatnak abban, hogy a társaság 
visszavásárolja az általuk értékesített befektetési érméket és rudakat. Visszavásárláskor a pénzeszközöket az ügyfél számlájára 
utalják a kötelező visszavásárlási ár megerősítésétől számított 48 órán belül. A fém vételárával együtt az ügyfelek visszavásárlási 
bónuszokat is élvezhetnek. 

Megtakarítás esetén a rudakból és az érmékből származó megtakarítás térítésmentes. Az IBIS InGold-ot már több mint 
35 000 ügyfél tesztelte.
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