
Fyzické investiční zlato – zlatý pilíř finanční jistoty 

GOLD DEPOT 
Váš rodinný poklad - účet krytý fyzickým zlatem! 

Nákup ryzího zlata 999,9 
 

London Fixing +  premium 7,5 % 
Každá Vaše investice je přeměněna 
ve zlato  za cenu až o 40% nižší, než 
je běžná cena na trhu! 
 
Prodej zlata zpět bance 
 

London Fixing 
Vyberte si z řady možností – od 
prodeje až po osobní odběr! 
Své peníze obdržíte na Vámi 
uvedený účet do 10 dnů. 

Bezpečný přístav pro finance 
Zlato je tradičním uchovatelem hodnoty 
peněz. Nepodléhá znehodnocení ani inflaci. V 
dobách krize se ukázalo jako jediným jistým 
instrumentem k ochraně úspor. 

Kontakt: 
Ing. Zdeňka Chromíková 

info@zlatydepozit.cz 
+420 739 606 566 

Při investici do fyzického zlata nedejte na sliby; hledejte pouze bankovní garance!  

Krize Vás o peníze může připravit rychle, inflace 
Vás o peníze připraví jistě. 
Proto právě zodpovědní lidé , kteří si svých 
vydělaných peněz váží, hledají možnosti jejich 
ochrany. 

Další výhody Vašeho Gold 
Depotu 
 

 garance 100% kvality – nákup přímo 

u producenta 

 zlato je výhradně Vašim majetkem 

 je 100 % pojištěno a uloženo v    

trezoru v Linci 

 investice v jakékoliv výši 

 minimální poplatky (včetně 

pojistného) 

 úspory nebo fyzické zlato k dispozici 

kdykoliv  - on-line přístup 

 osobní odběr  zlata zdarma 

 flexibilita 

Na počátku si stanovíte  částku,  kterou 

chcete do zlata investovat.  Máte možnost 

volby mezi jednorázovým programem, 

pravidelnými investicemi nebo kombinací 

obou způsobů. Po zaplacení  aktivačního 

poplatku  - 5%  z cílové částky začínáte 

investovat  přesně podle Vašich potřeb.  

 diskrétnost 

Depozit  je chráněn rakouským bankovním 

zákonem. Rakouské právo garantuje 

absolutní bankovní tajemství chráněné 

ústavou Rakouska. 

Hodnota 
26.5.2014: 

1 347 850,- Kč 

NA ROSTOUCÍ CENĚ ZLATA VYDĚLAJÍ JEN TI, CO ZLATO BUDOU MÍT. BUĎTE MEZI NIMI! 

JISTOTY 

KVALITY BEZPEČÍ 

Pod státním 
dozorem Národní 
banky Rakouska 

 Investujete pouze do fyzického zlata  Pravidelné kontroly zásob zlata 

 Zlato je pouze Vašim    
     majetkem 

 Pod ochranou rakouského bankovního  
     tajemství 

 V trezoru určeném jen  
     pro zlato 

 Odděleno od majetku  
     depozitní  banky 

 Máte depozitní účet  krytý věcnou  
     hodnotou? 

 49% vlastní kapitál banky 

 Zlato ryzosti 999,9 

 Přímo od „Good 
Delivery„ producentů 

 Nepodléhá DPH ani  
     dani ze zisku 

      Garance kvality zlata při     
   nákupu znamená garanci jistoty při jeho prodeji! 

  

Měsíční investice průměrně 5.000,- Kč 

DŮLEŽITÉ!  1.9.2016 běžná cena 1g zlata: cca 1 430,- Kč, cena pro Gold Depot: 1 090,- Kč   

www. zlatydepozit.cz                                                               Účet navždy! 
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