GARANCIJSKI CERTIFIKAT
Družba IBIS InGold®, a. s., s sedežem na Rybná 682/14, Praga 1 – Staré Město, poštna številka 110 00, Češka
republika, vpis v PR, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložna št. 18920, matična št. 25525433, ID
za DDV CZ25525433, v nadaljevanju Prodajalec, izdaja ta Garancijski list kot javno obljubo v skladu z 2884. čl.
in nasl. Zakona št. 89/2012 Zb., civilni zakonik, s katerim zagotavlja najnižjo odkupno ceno za naslednje teže
naložbenih palic in kovancev:

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

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

POGOJI GARANCIJE
Garancija velja za vse palice in kovance, kupljene preko Kupoprodajne pogodbe iiplan®, sklenjene od
1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 za 25 in več kosov:
■■ naložbenih zlatih palic s težo 5,0 g, 10,0 g ali 31,1 g z najnižjim rednim plačilom 800 CZK (30 EUR ali
120 PLN) na mesec pri teži 5,0 g, 1 500 CZK (55 EUR ali 230 PLN) na mesec pri teži 10,0 g, 4 300 CZK
(155 EUR ali 660 PLN) na mesec pri teži 31,1 g,
ali
■■ naložbenih zlatih kovancev s težo 1/4 oz (7,77 g), 1/2 oz (15,55 g) ali 1 oz (31,1 g) z najnižjim rednim plačilom
1 500 CZK (55 EUR ali 230 PLN) na mesec pri teži 1/4 oz, 2 000 CZK (75 EUR ali 300 PLN) na mesec
pri teži 1/2 oz, 4 300 CZK (155 EUR ali 660 PLN) na mesec pri teži 1 oz.
Pogoj veljavnosti garancije je nakup oz. fiksacija vseh kosov palic ali kovancev, naštetih v I. členu Kupoprodajne
pogodbe iiplan®. Prvo plačilo Kupca, vsaj v višini dogovorjenega rednega plačila, je treba knjižiti na račun Prodajalca
v 15 koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe. Celotni vstopni cenovni pribitek prvega kosa mora bili v celoti
plačan najpozneje do 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Redna plačila je treba plačati vsaj med veljavnostjo
Kupoprodajne pogodbe iiplan® najmanj v dogovorjenem znesku. Skupno se lahko med celotnim trajanjem
Kupoprodajne pogodbe iiplan® izpusti, tj. ne plača ali plača manj, največ 12 rednih mesečnih plačil. Na pogodbo se
lahko kadarkoli plača izredni depozit v kakršnemkoli znesku.
Garancija velja 15 koledarskih dni od dneva nakupa oz. fiksacije zadnjega kosa palice ali kovanca od skupnega
števila kosov, naštetih v I. členu Kupoprodajne pogodbe iiplan®, vendar ne prej kot 18 let od datuma sklenitve
Kupoprodajne pogodbe iiplan®. Zajamčena minimalna nabavna cena vključuje odkupne premije in DDV.
Garancija je prenosljiva za tretje osebe in velja za palice in kovance glede na številke certifikatov. Garancija velja
za dobavitelja naložbene palice ali kovanca s številko certifikata, kupljenega s Kupoprodajno pogodbo iiplan®,
ki izpolnjuje pogoje za izplačilo garancije skladno s tem Garancijskim certifikatom. Zajamčene odkupne cene so
navedene v valutah, v katerih lahko Prodajalec kupi naložbene plemenite kovine, vrednost se ne dodaja. Garancijo
je dolžan izpolnjevati tudi morebiten pravni naslednik Prodajalca.
V Pragi, 24. avgust 2018

Ing. Filip Horáček, Ph.D.
poslovni direktor

Libor Kochrda
predsednik uprave

