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T
Certiﬁkovaná kvalita
a nejvyšší bezpečnostní opatření

Certiﬁkovaná kvalita
U Partner Bank získáte v současnosti fyzické zlato nejvyšší kvality. 24 karátové s ryzostí 999,9 a zárukou kvality
„Good Delivery“. Kvalita zlatých prutů tak odpovídá nejvyššímu možnému standardu a je tudíž celosvětově
obchodovatelná a přijímána.

Nejvyšší bezpečnostní opatření při úschově zlata
Partner Bank má v úschově fyzické zlato v bankovních sejfech nejvyšší bezpečnostní třídy (I/B) v Linci, Rakousku. Při
každém přístupu do prostoru trezorů se smí otevřít maximálně dva sejfy. Veškeré transakce se dokumentují písemně.
Minimálně jednou ročně se koná kontrola stavu, toků a dokumentace prostřednictvím vnitřního revizního oddělení
Partner Bank.

Uveřejnění kontroly zásob ze dne 13.11.2013:
Kontrola vnitřním revizním oddělením ke dni 12.11.2013 ukázala, že stav zásob zlata, který je uveden v účetních
záznamech, souhlasí s fyzickou zásobou zlata v trezoru. Takto se získává jistota, že je zlato k dispozici a bezpečně
uloženo. Na přání je možná částečná nebo celková dodávka zlata od 50 gramů nebo násobků tohoto množství.

Pojistná ochrana
Každý sejf je pojištěný proti požáru, vodě, vloupání a krádeži. Pojistná částka je přizpůsobena hodnotě obsahu
trezoru, je průběžně kontrolována a v případě potřeby přizpůsobena.

Vyloučení odpovědnosti: Tyto informace nemohou zachytit individuální potřeby ohledně výnosů a ochoty nést riziko,
ani poradenství ohledně smluvních podmínek a rizik investic atd., a nejsou tudíž podkladem pro rozhodnutí o
investování / smlouvu. Vyjádření v textu nejsou obsahem smlouvy a nezakládají žádné zákonné nebo smluvní právní
nároky vůči bance nebo třetí osobě. Neobsahují ani nabídku, ani doporučení nebo výzvu k nákupu nebo k prodeji
fyzického zlata. Obsah textu je založen na stavu vědomostí a odhadu k okamžiku sestavení. Změny jsou vyhrazeny.
Nepřebíráme žádné ručení za aktuálnost a úplnost obsahu. Použití textu (nebo jeho součástí) je možné pouze na
základě písemného souhlasu.
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Společně dosáhneme více.

