
Úprava ceníku poplatků a služeb 

Společnost IBIS InGold reaguje na zvyšování nákladů souvisejících s expedicí zboží a přistupuje k úpravě cen 

za poštovné, balné a pojištění.  

Od 1. 1. 2021 dochází k úpravě cen poštovného, balného a pojištění u zásilek s hodnotou do 100 000 Kč 

přepravovaných v rámci České republiky prostřednictvím České pošty a sazeb za odeslání přes společnost UPS.   

IBIS InGold svým zákazníkům doporučuje, aby své investiční zlato měli ve svých rukách, nechali si tedy zboží zasílat 

domů. Postup expedice si ale mohou nastavit sami podle svých představ. Mohou si zvolit průběžnou expedici, 

ke které dochází po naspoření každého jednoho slitku či mince, nebo si expedici mohou odložit. Zboží je pak 

předáváno až po zakoupení nastaveného počtu slitků nebo mincí, nebo může proběhnout až na konci celé smlouvy. 

„Náklady na expedici se zvyšují. Stoupají všechny ceny spojené s odesláním – ceny balících materiálů, ceny 

přepravců i pojištění zásilek,“ vysvětluje Libor Křapka, výkonný ředitel IBIS InGold a doplňuje: „Poštovné, balné  

a pojištění zvyšujeme poprvé za celou naší historii.“  

Ostatní poplatky dle Ceníku poplatků a služeb zůstávají na původních hodnotách.  
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Pro více informací kontaktujte:
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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.  

IBIS InGold je prověřen již více jak 40 000 zákazníky.  

Společnost zákazníkům garantuje, že jsou prvními držiteli zakoupených investičních slitků a mincí. Dále jim zaručuje, 

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 svým zákazníkům navíc poskytuje výkupní 

prémie. U spoření mohou klienti využít i bezplatné uložení svých slitků a mincí. 

IBIS InGold spolupracuje se širokou sítí významných nezávislých finančně-poradenských společností v České  

a Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Rakousku, Německu i Maďarsku. Nabídka produktů a služeb společnosti 

IBIS InGold je tak dostupná pro klienty ve všech regionech. Samozřejmostí jsou komplexní služby a vzdělávání 

začínajících i zkušených investorů a poradců. Svým klientům i partnerům poskytuje perfektní informační a analytický 

servis. 

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

