
MIÉRT ÉRDEMES AZ IIPLAN®-T VÁLASZTANI - 
INTELLIGENS BEFEKTETÉSI TERV    

A befektetési arany nem inflálódik, és hosszú távú stabil vásárlóerő jellemzi. Áfamentes és a 
nemesfémek értékesítéséből befolyt hozamok adott összeghatárig mentesülnek a jövedelemadó alól. 
Kiváló biztosítékot jelent a pénz értékének csökkenését eredményező politikai, háborús, gazdasági  
és monetáris megrázkódtatások esetén.

A BEFEKTETÉSI ARANY VALÓBAN ELÉRHETŐ

AZ IIPLAN® MŰKÖDÉSE

A befektetési arany megszerzése nem terheli meg a családi 
költségvetést. Akár 1.200 Ft rendszeres befizetésével is elérhető.

A kiválasztott befektetési nemesfém rudak az iiplan®-en keresztül 
fokozatosan megvásárolhatók ilyen alacsony havi megtakarítás 
mellett is. Az iiplan®-t bármely 18 évnél idősebb személy 
megkötheti és aláírhatja.

Az iiplan® gyermekek részére félretett megtakarításként  
is használható. A szerződést a szülők, nagyszülők vagy más 
közeli hozzátartozók köthetik meg.

Az elutalt összeg, amint megjelenik az IBIS InGold® cég számláján, jóváírásra kerül a kiválasztott nemesfém 
rúd aktuális napi árának megfelelően, kifizetve ezzel a rúd összegarányos részét. Ön nem pénzben takarít 
meg, hanem univerzális világvalutában.

A nemesfém rúd teljes súlyának kifizetését követően a rúd a vevő tulajdonává válik, és az utasításainak 
megfelelően kiszállításra kerül. A postai, a csomagolási és a biztosítási díj a csomagküldő cég aktuális árai 
alapján kerül megállapításra.

A vevő a megtakarítás során minden eseményről - például szerződéskötés, összeg jóváírása, a nemesfém rúd 
megvásárlásának folyamata és kiszállítása - e-mailben kap értesítést. 

Az iiplan® megkötését indulási díj kíséri, amely egyszeri vagy rendszeres fizetés formájában egyenlíthető ki.  
A kiinduló áremelés díját, az iiplan® a befektetési nemesfém rudak visszavásárlásának pillanatában, felvásárlási 
prémium formájában visszatéríti a vevőnek. Az iiplan® további kezelése és vezetése teljesen ingyenes.



 ■ Ugyanazért a pénzért több arany – hála az iiplannak® a kevésbé vagyonos ügyfelek számára is elérhetővé 
válnak a kedvezőbb gramm árú, nagyobb súlyú nemesfém rudak. Ily módon az ügyfél az egyszeri 
vásárlásokkal szemben további prémiumra tesz szert.

HANEM!!! 

UGYANAZÉRT A PÉNZÉRT

NEM 600 g 
befektetési arany

1000 g 
befektetési arany

Megtakarítási program Megtakarítás

1,0 g befektetési aranyrúd

2,5 g befektetési aranyrúd -16 %

5,0 g befektetési aranyrúd -24 %

10,0 g befektetési aranyrúd -32 %

31,1 g befektetési aranyrúd -40 %

50,0 g befektetési aranyrúd -43 %

100,0 g befektetési aranyrúd -47 %

250,0 g befektetési aranyrúd -49 %

V

 ■ Az iiplan® ötvözi a befektetési arany birtoklásának előnyeit a rendszeres befektetés előnyeivel. A befektetési 
nemesfém rudak ára a nemesfém tőzsdén tapasztalható árak és a valutaárfolyamok változásának 
függvényében alakul. Az ügyfélnek nem kell a megfelelő befektetési időpontra várnia. Rendszeres 
befektetés esetén az ár átlagolásának előnyeit élvezi. Így az ügyfél a legolcsóbban tehet szert a legtöbb 
aranyra. Magasabb árak mellett kevesebbet vásárol ugyan, de a hozamot a már megvásárolt nemesfém 
rudakon realizálja.

 ■ Az iiplan® tökéletes szabadságot kínál a vevőnek. Maga határozza meg a rendszeres fizetések 
összegét, valamint a megvásárolt nemesfém rudak súlyát és számát. A megtakarítás során szükség 
szerint módosíthatja az összegeket és azok fizetési gyakoriságát, soron kívüli befizetéseket eszközölhet, 
megszakíthatja a fizetéseket vagy megváltoztathatja a szállítási 
feltételeket. Minden változtatás ingyenes.

 ■ Az iiplan® garancia a minőségre – a gyártási azonosító számokkal 
ellátott nemesfém rudak a PAMP, azaz a világ legelismertebb 
nemesfém finomítójának tanúsítványaival rendelkeznek, súlyra 
és tisztaságra vonatkozóan. A vevő az első tulajdonos.

AZ IIPLAN® FŐ ELŐNYEI
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Befektetés futamideje

Lakás-előtakarékosság, befektetési alapok, takarékszámlák stb.

iiplan®

Befektetési kockázat különbsége

 ■ Nem olyan, mint egy bankszámla, amelyről 
csak kivonatok érkeznének.

Az iiplannal® a vásárló valódi fizikai 
befektetési nemesfém rudakat szerez.

Csak az arany, amelyet az ügyfél a 
teljes ellenőrzése alatt, saját kezében 
tarthat, képes maradéktalanul biztosítani  
az értékállóságot és a biztonságot.

Minden teljesen kifizetett nemesfém rúd a vevő 
saját kezébe kerül kézbesítésre, ezáltal a befektetés 
kezelője jogcímből eredő kockázat nullára csökken.


