
Z IBIS InGold vam je zlato bolj dosegljivo

18. julij 2019, Praga - IBIS InGold, prvi med ponudniki vlaganja v plemenite kovine, širi svojo ponudbo naložb 

v zlate palice. Po zlatih palicah Lady Fortuna, ki tehtajo 500 in 1.000 gramov, IBIS InGold širi svojo ponudbo  

s palicami teže 20 gramov.

„20-gramske palice so idealna izbira za redno varčevanje v znesku 2.000 čeških kron na mesec,“ pravi Libor Křapka, 

generalni direktor družbe. Po nazoru družbe IBIS InGold je znesek za redno vlaganje in težo palic najbolje izbrati 

tako, da si prizadevamo privarčevati vsaj za eno palico oziroma kovanec na leto.

iiplan® ali inteligentni naložbeni načrt je edinstven produkt, s katerim se je IBIS InGold povzpel na vrh trga plemenitih 

kovin tako na Češkem kot v Evropi. V pogodbo iiplan® lahko vstopi vsak, ki ima 18 let ali več. To je idealen načrt  

za dolgotrajno varčevanje, ki si ga lahko privošči vsakdo. V zlato lahko vlagate z le 100 češkimi kronami na mesec.

20-gramske palice so letos že drugi dodatek ponudbi v okviru načrta iiplan®. Marca smo kupcem predstavili palice 

teže pol kilograma in en kilogram.

Vlaganje v plemenite kovine je zanesljiv način, da zaščitite svoje finance. Cena plemenitih kovin stalno narašča, 

dobro pa se obdržijo tudi v času finančnih kriz. Ko začenjate svoj naložbeni portfelj, je zlato kot eden izmed treh 

kosov tortnega diagrama odlična izbira.
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Več o IBIS InGold-u

IBIS InGold je vodilni med posredniki trgovanja z zlatom in srebrom. Na trgu deluje že več kot 20 let. Je v evropskem 

vrhu na področju varčevalnih načrtov z naložbo v zlato in srebro. Preprost in prilagodljiv načrt varčevanja iiplan®  

z vplačili že od 100 čeških kron na mesec je na voljo javnosti.

Družba IBIS InGold je neposredno povezana s švicarsko rafinerijo PAMP, zaradi česar lahko IBIS InGold svojim 

strankam zagotovi najboljše storitve tako pri nakupu kot pri ponovni prodaji kupljenih naložbenih kovin. Še ena 

prednost je edinstven postopek preverjanja izvora in verodostojnosti naložbenega zlata s pomočjo tehnologije 

VERISCAN™.

Strankam je zajamčeno, da so prvi lastniki kupljenih palic in kovancev ter da se lahko zanesejo, da bo družba 

odkupila naložbene kovance in palice, ki jih želijo prodati. Znesek bo nakazan na strankin račun v roku 48 ur  

po potrditvi zavezujoče prodajne cene. Poleg prodajne cene kovine lahko stranke prejmejo tudi odkupne premije.

S svojimi prihranki lahko stranke brezplačno koristijo hrambo za svoje palice in kovance. IBIS InGold  

je preizkusilo že več kot 30.000 strank.

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

