
BUDOWANIE MAJĄTKU – 
NABYWANIE METALI 
SZLACHETNYCH 

NAJLEPSZY 
Serwis

NAJLEPSZY 
Dealer sztab 

złota

NAJLEPSZE 
Przechowy-

wanie



PIENIĄDZ PAPIEROWY CIĄGLE TRACI NA WARTOŚCI

ZŁOTO W PORÓWNANIU Z INNYMI FORMAMI INWESTOWANIA

Żadna z tych trzech przynoszących odsetki 
form inwestowania, czy to akcje, lokaty czy 
też nieruchomości, nie zbliży się do wzrostu 
wartości cen złota, osiągających od czasu 
wprowadzenia waluty wspólnotowej Euro aż 
plus 350 procent. 

ZŁOTO ZACHOWUJE SWOJĄ WARTOŚĆ 

Masowe zwiększanie ilości pieniędzy przez 
rządy i banki prowadzi do tego, że pieniądz 
papierowy ciągle traci na wartości. Polityka 
pieniężna rządów nie dotyczy jednak złota. 
Kiedy pieniądz papierowy stracił na wartości, 
właściciel złota mógł zapłacić nim wszędzie. 

PIENIĄDZ PAPIEROWY 
TRACI NA WARTOŚCI

ZŁOTO ZACHOWUJE SWOJĄ 
WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWO

ZŁOTO ZYSKUJE W TRUDNYCH CZASACH

REZERWY ZŁOTA KOŃCZĄ SIĘ

POPYT NA ZŁOTO ROŚNIE NA CAŁYM ŚWIECIE 

Historia pokazuje, że popyt na złoto jak 
także jego cena wzrastały zawsze wtedy, 
gdy państwa znajdowały się w kryzysowym 
położeniu ekonomicznym i politycznym oraz 
gdy waluty traciły siłę nabywczą.

Duże państwa na całym świecie zwiększają 
obecnie swoje rezerwy złota. Wydobycie 
złota wynosi rocznie ok. 3.000 ton, popyt na 
złoto leży obecnie w granicach ok. 4.100 ton 
rocznie.

W okresie wprowadzania Euro w roku 1999 
za 100 EUR można było nabyć 12,7 gramów 
złota. 
16 lat później 100 EUR wystarczyło już tylko 
na zakup ok. 2,8 gramów złota.
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Złoto nie może być wydobywane w nieogra-
niczonej ilości. Całkowita ilość złota możliwa 
do wydobycia szacowana jest na ok. 45.300 
ton i wystarczy przy niezmiennym wydo-
byciu na okres ok. 15 lat.



NABYWANIE METALI SZLACHETNYCH 
KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI 

Ten biały metal zyskuje z powodu jego 
zastosowania przemysłowego, którego złotu 
brak. Tylko w niewielkiej ilości traktowany jest jako 
metal inwestycyjny. Większa jego część zużywana 
jest w przemyśle i z tego powodu srebro podlega 
większym wahaniom niż złoto. 

Przemysł elektryczny, elektroniczny i jubilerski są 
największymi użytkownikami. W ostatnich latach 
do w/w dołączył także przemysł fotowoltaiczny. 

Srebro jest metalem szlachetnym posiadającym 
szczególne właściwości. Posiada najwyższą 
przewodność elektryczną i cieplną spośród 
wszystkich innych metali i jest jedynym metalem, 
który wykazuje działanie antybakteryjne. 
Dlatego jest tak ważne dla zastosowań 
przemysłu medycznego jak również innych 
gałęzi przemysłu.  
Srebro wbudowane jest w każdym aucie, 
każdym telefonie komórkowym i każdym 
włączniku światła, a poza tym rzadko podlega 
recyclingowi.

Zastosowanie w przemyśle Właściwości 

WARTOŚĆ SREBRA 

METALE SZLACHETNE WYSTĘPUJĄ 
RZADKO I SĄ WSZĘDZIE POTRZEBNE

Porównanie rozwoju wartości 
dolara amerykańskiego i złota.

1930       1940       1950       1960       1970       1980       1990      2000       2010       2020

Uncja złota     

Dolar amerykański

100%

50,0%

25,0%

12,5%

6,25%

3,00%

1,50%

0,75% Quelle: www.unciatrends.com/

Złoto jest odporne na kryzysy. 
Złoto przetrwało kryzysy gospodarcze, reformy 
walutowe i bankructwa państw. 
Od ponad 3.000 lat złoto traktowane jest jako 
środek zachowujący wartość.

Światowy popyt przewyższa aktualną produkcję. 
Złota jest mało, ponieważ wydobywana ilość 
jest ograniczona. 
Złota nie można sztucznie wytworzyć.

Trwała wartość złota Rozwój wartości  

WARTOŚĆ ZŁOTA 

Międzynarodowe fundusze inwestycyjne radzą 
zabezpieczyć przynajmniej 10% swojego majątku 
w fizycznym złocie. 
W celu zabezpieczenia administratorzy majątku 
kupują złoto dla swoich zamożnych klientów 
jako część ich portfolio. Banki centralne krajów 
przechowują ogromne ilości złota jako rezerwę 
walutową.

Złoto można codziennie ponownie wymienić na 
pieniądze. 
Złoto może zostać sprzedane każdego dnia. 
Złoto jest jak prawdziwy pieniądz.

Zalecenia profesjonalistów 

Dostępne   

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ METALE SZLACHETNE? 

Jeżeli nabywają Państwo metale szlachetne 
regularnie, budują Państwo swój majątek 
długoterminowo i niezależnie od ówczesnych cen 
metali szlachetnych.

REGULARNE NABYWANIE METALI SZLACHETNYCH 

Srebro, platyna i pallad mogą zostać nabyte 
bez podatku, jeżeli będą przechowywane w 
magazynie wolnocłowym. Auvesta oferuje 
przechowywanie tych metali w magazynach 
wolnocłowych uznanych na całym świecie. 
Dzięki temu  w przypadku nabycia srebra, 
platyny albo palladu nie jest należny podatek 
VAT, jeżeli zdecydują się Państwo na tę opcję.

Prosimy o zasięgnięcie informacji nt. 
dalszych korzyści podatkowych w swoim 
kraju.

Podatki   

W przypadku zakupu metali szlachetnych co 
miesiąc ich cena odgrywa jedynie podrzędną rolę. 
Gdy ich cena spadnie, otrzymują Państwo więcej 
metali szlachetnych, a jeśli wzrośnie, otrzymują ich 
Państwo mniej. 

W rezultacie kupują Państwo po korzystnej 
średniej cenie.
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Przejrzystość skutkuje zaufaniem! 
Metale szlachetne są kwestią zaufania. Dlatego Auvesta działa przejrzyście pod każdym 
względem. W AUVESTA otrzymują Państwo pierwszorzędną obsługę w połączeniu z unikalnymi 
produktami. 

Auvesta gwarantuje autentyczność metali 
szlachetnych. Państwa metale szlachetne 
pochodzą wyłącznie od uznanych na całym 
świecie, certyfikowanych rafinerii. 

Mają Państwo wybór, czy samodzielnie chcecie 
przechowywać swoje metale szlachetne, czy też 
zaufają Państwo centralnemu przechowywaniu 
w sejfach o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
przez AUVESTA. Oczywiście mogą Państwo w 
każdym momencie zażyczyć sobie dostawę 
swoich metali szlachetnych. 

Gwarancja autentyczności

Dostawa  

Dostęp online do portalu Auvesta 24 godziny 
na dobę, dzięki któremu mogą Państwo 
codziennie sprzedać swoje metale szlachetne. 
Bezpośrednio, łatwo i szybko wymienią 
Państwo swoje zasoby metali szlachetnych z 
powrotem na pieniądze. Oprócz tego oferujemy 
także dalsze funkcjonalności, z jakich mogą 
Państwo skorzystać w eService.

To Państwo decydują, jak długo, jak często i 
jaką ilość metali szlachetnych chcą Państwo 
kupić, a także kiedy chcą Państwo je sprzedać. 

Administrowanie depozytem – online

Elastyczność

Przechowywanie następuje u międzynarodo-
wych niezależnych operatorów sejfów o wy-
sokim poziomie bezpieczeństwa, działających 
profesjonalnie na rynku metali szlachetnych, 
których to wybrała Auvesta, aby móc pewnie 
przechowywać Państwa metale szlachetne. 

Przechowywanie 

KORZYŚĆ DLA PAŃSTWA – 
SERVICE AUVESTA

SZEŚĆ DOBRYCH POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH WARTO NABYWAĆ ZŁOTO W AUVESTA

It´s time for gold
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Niezależne opinie –
Focus Money testuje dealerów złota

Wspólnie z Niemieckim Instytutem ds. 
Serwisu Finansowego (DFSI = Deutsches 
Finanz-Service Institut) renomowany magazyn 
gospodarczy Focus Money poddał obszernym 
testom ofertę ponad 40 dealerów metali 
szlachetnych.  

AUVESTA została wyróżniona przez Focus 
Money po raz drugi i mogła tym samym przez 
dwa lata z rzędu błyszczeć jako zwycięzca 
testu w kategorii „Najlepsze przechowywanie”. 
A bezpieczne przechowywanie sztab złota 
jest bez wątpienia jednym z najważniejszych 
kryteriów branych pod uwagę przy 
inwestowaniu w fizyczne złoto.  

Źródło: Focus Money, Wydanie 03-2017
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Najlepsze przechowywanie

AUVESTA jest w teście jedynym dealerem 
złota posiadającym oddziały, którego 
przechowywanie o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa zostało ocenione przez Focus 
Money jako „bardzo dobre”.



CYTATY 

Voltaire:
Philosoph (1694 - 1778)

Alan Greenspan:
były prezes amerykańskiego banku emisyjnego  

George B. Shaw:
Laureat Nagrody Nobla (1856-1950)

Ferdinand Lips:
prywatny bankier szwajcarski (1931-2005)

Bernard Baruch:
finansista, handlarz giełdowy (1870-1965)

“Pieniądz papierowy powraca prędzej czy później do swojej 
wewnętrznej wartości - zera.“ 

“Bez standardu złota nie ma żadnej możliwości ochrony 
oszczędności przed wywłaszczeniem w wyniku inflacji.“ 

“Mają Państwo wybór między naturalną stabilnością złota 
po jednej stronie a uczciwością i inteligencją rządów po 
drugiej stronie.“ 

“Tylko złoto jest pieniądzem, wszystko inne to kredyt.“

“Złoto funkcjonuje od czasów Aleksandra Wielkiego. Myślę, 
że jeżeli coś istnieje od ponad dwóch tysięcy lat, to nie z 
powodu uprzedzeń albo fałszywych teorii.“ 

AUVESTA Edelmetalle AG • Industriestr. 4 • D - 83607 Holzkirchen • Telefon: +49 - (0) 80 24 - 47 41 - 144
Telefax: +49 - (0) 80 24 - 47 41 - 146 • Internet: www.auvesta.com • E-Mail: service@auvesta.com
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Ważne uwagi i wskazówki
W Auvesta mogą Państwo nabyć metale szlachetne w 
drodze kupna. Metale szlachetne mają kurs sprzedaży 
i niższy kurs skupu. Złoto notowane jest w dolarach 
amerykańskich i podlega ryzyku walutowemu. Ceny 
metali szlachetnych podlegają wahaniom kursowym. 
Metale szlachetne nie zapewniają bieżących docho-
dów. Mimo tendencji zwyżkowej kursów metali szla-
chetnych dochodziło w przeszłości wielokrotnie do 
załamań kursów, wskutek których nabywcy zoriento-
wani na krótko- i długoterminowe inwestowanie mo-
gli ponieść straty. Kształtowanie się cen w przeszłości 
nie pozwala wysuwać wniosków na temat przyszłego 
rozwoju cen. Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. 
W przypadku pytań prosimy o zasięgnięcie odpo-
wiedniej porady. Dealer metali szlachetnych nie bierze 
odpowiedzialności za realizację celów, które nabywca 

chciał osiągnąć poprzez zakup. Świadczenie dealera 
metali szlachetnych ogranicza się do skupu i sprzedaży 
metali szlachetnych. Przechowywanie metali szlachet-
nych wiąże się z kosztami. Dealer metali szlachetnych 
nie gwarantuje, że metale szlachetne będą zawsze i 
wszędzie możliwe do sprzedania. Dane zamieszczo-
ne w niniejszym folderze stanowią wyłącznie ogólną 
informację produktową i nie powinny być traktowane 
ani jako oferta sprzedaży, ani zaproszenie do kupna 
ani także rekomendacja inwestycyjna. Pomimo staran-
nych badań, Auvesta nie gwarantuje poprawności 
i kompletności informacji zawartych w niniejszym 
folderze. Z zastrzeżeniem błędów w zdaniach i w 
druku. Informacje produktowe sporządzone zostały 
przez: Auvesta Prawa do treści bez pisemnej zgody są 
zastrzeżone. 


