
Spoločnosť IBIS InGold®, a. s., so sídlom Rybná 682/14, Praha 1 – Staré Mesto, PSČ 110 00, Česká republika, 

zápis do OR vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 18920, IČ 25525433, DIČ CZ25525433, ďalej 

len Predávajúci, vydáva tento Garančný certifikát ako verejný prísľub podľa § 2884 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., 

občiansky zákonník, ktorým garantuje minimálnu výkupnú cenu u uvedených gramáží investičných zliatkov a mincí:

GARANČNÝ CERTIFIKÁT

KANGAROO 1/4 oz KANGAROO 1/2 oz KANGAROO 1 oz

10 750 CZK 21 500 CZK 43 000 CZK
 390 EUR   780 EUR 1 560 EUR

1 650 PLN  3 300 PLN 6 600 PLN
126 000 HUF 252 000 HUF 505 000 HUF

FORTUNA 5,0 g FORTUNA 10,0 g FORTUNA 31,1 g

7 000 CZK 14 000 CZK 43 000 CZK
250 EUR 500 EUR 1 560 EUR

1 080 PLN 2 150 PLN 6 600 PLN
82 000 HUF 164 000 HUF 505 000 HUF



Ing. Filip Horáček, Ph.D.
obchodný riaditeľ

Libor Kochrda
predseda predstavenstva

Garancia platí pre všetky zliatky a mince nakúpené prostredníctvom Kúpnej zmluvy iiplan® dojednanej od  

1. januára 2019 do 30. júna 2019 na 25 a viac kusov:

 ■ investičných zlatých zliatkov o hmotnosti 5,0 g, 10,0 g alebo 31,1 g s minimálnou pravidelnou platbou  

800 CZK (30 EUR, 120 PLN alebo 10 000 HUF) mesačne u hmotnosti 5,0 g, 1 500 CZK (55 EUR,  

230 PLN alebo 18 000 HUF) mesačne u hmotnosti 10,0 g, 4 300 CZK (155 EUR, 660 PLN alebo 50 500 HUF) 

mesačne u hmotnosti 31,1 g,

alebo

 ■ investičných zlatých mincí o hmotnosti 1/4 oz (7,77 g), 1/2 oz (15,55 g) alebo 1 oz (31,1 g) s minimálnou 

pravidelnou platbou 1 500 CZK (55 EUR, 230 PLN alebo 18 000 HUF) mesačne u hmotnosti 1/4 oz,  

2 000 CZK (75 EUR, 300 PLN alebo 24 000 HUF) mesačne u hmotnosti 1/2 oz, 4 300 CZK (155 EUR,  

660 PLN alebo 50 500 HUF) mesačne u hmotnosti 1 oz.

Podmienkou platnosti garancie je nakúpenie, resp. zafixovanie, všetkých kusov zliatkov alebo mincí uvedených  

v čl. I. Kúpnej zmluvy iiplan®. Prvá platba Kupujúceho, minimálne vo výške dojednanej pravidelnej platby, musí byť 

pripísaná na účet Predávajúceho do 15 kalendárnych dní odo dňa dojednania zmluvy. Celkové vstupné cenové 

navýšenie prvého kusu musí byť úplne uhradené najneskôr do 12 mesiacov od dojednania zmluvy. Pravidelné platby 

musia byť po dobu platnosti Kúpnej zmluvy iiplan® hradené minimálne v dojednanej výške. Celkom môže byť za celú 

dobu trvania Kúpnej zmluvy iiplan® vynechané, tj. nezaplatené alebo zaplatené menej, maximálne 12 pravidelných 

mesačných platieb. Na zmluvu je možné kedykoľvek uhradiť mimoriadny vklad v akejkoľvek výške. 

Garancia je platná po dobu 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol nakúpený, resp. zafixovaný, posledný kus zliatku 

alebo mince z celkového počtu kusov uvedených v čl. I. Kúpnej zmluvy iiplan®, najskôr však za 18 rokov odo dňa 

dojednania Kúpnej zmluvy iiplan®. Garantovaná minimálna výkupná cena je vrátane výkupných prémií a DPH. 

Garancia je prenosná na tretie osoby a platí na zliatky a mince podľa čísiel certifikátov. Garancia sa vzťahuje na 

doručiteľa investičneho zliatku alebo mince s číslom certifikátu nakúpených prostredníctvom Kúpnej zmluvy iiplan®, 

ktorá splnila podmienky pre výplatu garancie podľa tohto Garančného certifikátu. Garantované výkupné ceny sú 

uvedené v menách, v ktorých Predávajúci umožňuje realizovať nákupy investičných cenných kovov, hodnoty sa 

nesčítajú. Garanciu je povinný plniť aj prípadný právny nástupca Predávajúceho. 

V Prahe 31. decembra 2018

PODMIENKY GARANCIE


