
Ustalanie cen złota w toku, wysyłki wznowione

7 kwietnia 2020 r., Praga – IBIS InGold wznawia wysyłki sztabek złota od 1 g do 1 uncji w ciągu 48 godzin 

od zapłaty. Poprzednie krótkoterminowe wstrzymanie dostaw wynikało z ograniczeń w działalności rafinerii w 

związku ze środkami bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem.

Ze względu na wzrost problemów z chorobą wywołaną COVID-19 23 marca 2020 r. na podstawie decyzji władz 

kantonu Ticino wstrzymano produkcję w rafinerii PAMP.

W związku z tymi środkami spółka IBIS InGold tymczasowo od 26 marca 2020 r. wstrzymała wysyłkę nowo 

ustabilizowanego towaru do klientów. Jednak to ograniczenie nie wpłynęło na fiksację cen, więc klienci mogli 

kontynuować swoje oszczędności. Sytuacja zaczyna się uspokajać, rafineria PAMP częściowo wznowiła produkcję. 

Ze względu na nasze dobre stosunki handlowe zamówienia IBIS InGold w rafinerii są przetwarzane priorytetowo.

Wysyłka sztabek złota o wadze od 1 grama do 1 uncji powraca więc już teraz do standardowego trybu, wysyłka 

odbywa się w ciągu 48 godzin od zapłaty. Pozostały towar zaczniemy wysyłać automatycznie w taki sam sposób, 

jak tylko zostanie dostarczony z rafinerii.

Ze względu na spowolnienie gospodarcze i obawy przed zbliżającym się kryzysem gwałtownie rośnie popyt na złoto 

jako długoterminową polisę ubezpieczeniową. IBIS InGold nadal zapewnia maksymalny serwis zarówno w zakresie 

ustalania ceny, jak i wysyłki.
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Firma IBIS InGold jest wiodącym sprzedawcą inwestycyjnego złota i srebra. Jest obecna na rynku od przeszło  
20 lat. W Europie stała się leaderem w oferowaniu oszczędzania w złoto i srebro. Proste i elastyczne oszczędzanie 
pod marką iiplan® z ratami już od 15 PLN miesięcznie oferuje ogółowi społeczeństwa. 

Firma jest bezpośrednio związana z rafinerią szwajcarską PAMP. Dzięki temu tomu może IBIS InGold świadczyć 
najlepszą obsługę jak przy zakupie, tak przy zwrotnej odsprzedaży zakupionych metali inwestycyjnych. Kolejną 
zaletą jest unikalna możliwość zweryfikowania pochodzenia i autentyczności złota inwestycyjnego w technologii 
VERISCAN™.

Klientom gwarantuje, że są pierwszymi posiadaczami zakupionych sztabek i monet inwestycyjnych i gwarantuje 
klientom, że sztabki i monety inwestycyjne, które sprzedaje również wykupi. Środki finansowe są przekazywane na 
rachunek klienta w terminie 48 godzin od potwierdzenia obowiązującej ceny wykupu. Do ceny wykupu ponadto 
doliczana jest premia wykupu.

Przy oszczędzaniu klienci mogą skorzystać także z bezpłatnego przechowania swoich sztabek i monet. Firma  
IBIS InGold została zweryfikowana przez przeszło 35 000 klientów.

https://www.facebook.com/IBISInGoldPL/
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