Informace pro doporučitele a veřejný příslib
1. Ing. Viktor Harnach je obchodníkem, obchodním zprostředkovatelem a poradcem zejména v oblasti
investování a finančního plánování. Jeho významnou aktivitou je zprostředkování investic do cenných kovů
(zlata a stříbra). Poskytuje svým klientům své služby již více než 25 let, z toho službu v oblasti cenných kovů
10 let a dosáhnul značného know – how i obchodních úspěchů. Účastní se akce Garance 2018. Info zde.
2. Investice do cenných kovů je významnou složkou každého portfolia. Aspekty, kterých se nezkušení investoři
obvykle obávají (možnost koupě padělku, riziko ukradení investice apod. jsou obvykle málo relevantní, zatímco
benefity – uchování hodnoty investice (zejména v inflačním prostředí), stabilizace hodnoty portfolia, zachování
koupěschopnosti i ve zvláštních situacích, přiměřený výnos apod. – jsou významné a nepochybné. Proto cenné
kovy jsou odůvodněnou součástí každého portfolia. Podrobné info zde.
3. IBIS InGold®, a.s. (IČO 25525433 se sídlem v Praze, Rybná 682/14 – Burzovní palác)) je významným
obchodníkem s cennými kovy v České republice i v Evropě (aktuálně Slovensko, Polsko, Slovinsko, Litva,
USA, připravují se Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie) a poskytovatelem jednorázových investic
do cenných kovů i postupného investování (spoření do zlata a stříbra). IBIS InGold, a.s. poskytuje zejména
produkty renomovaných rafinerií cenných kovů (PAMP, Královská australská mincovna, Královská kanadská
mincovna). Podrobné info zde.
4. Akce Garance 2019 je akcí firmy IBIS InGold, a.s., navazuje na dosavadní velmi dobré zkušenosti
s investováním do cenných kovů a je dopodrobna popsána zde. Garantuje všem investorům do cenných kovů,
kteří splnili stanovené podmínky, že od nich vykoupí zpět investiční slitky (mince) za předem stanovenou cenu
(se ziskem pro investory) nebo za tržní cenu, podle toho, která z variant je pro investora lepší. Info zde.
5. Obchodní společnost Harnachovi, s.r.o., IČO 04018851 se sídlem Klecany č. 345 je partnerem společnosti
IBIS InGold (číslo 4214, 37-2052), jejím statutárním zástupcem, který jejím jménem sjednává kupní smlouvy
IIPlán s Investory, je Ing. Viktor Harnach (narozen 24. 7. 1959 v Českých Budějovicích, bytem 250 67 Klecany
č. 345 (to je současně místo podnikání)) – info zde - vydává tento

veřejný příslib
1. Obchodní společnost Harnachovi s.r.o. zastoupená Ing. Viktorem Harnachem (dále jen Obchodník) slibuje
tímto veřejně, že každému, kdo se prokazatelným způsobem zaslouží o to, aby se zájemcem o investování do
cenných kovů (dále jen Investor) byla sjednána smlouva o investování v rámci akce Garance 2018 nebo i jinou
specifikovanou smlouvu o investování do cenných kovů a sám má sjednánu smlouvu IIPlán (dále jen
Doporučitel), vyplatí dále specifikovanou odměnu.
2. Specifikovanou smlouvou, na kterou se vztahuje tento veřejný příslib, je kupní smlouva mezi IBIS InGoldem,
IČO 25525433 a jakýmkoliv Investorem do cenných kovů. Zejména jde o kupní smlouvy IIPlan® (Inteligentní
investiční plán) v rámci akce Garance 2019 nebo i jiné smlouvy IIPlan®, ve které je jako sjednatel uveden
Obchodník.
3. U specifikovaných kupních smluv bude odměna Doporučiteli vyplacena v této výši:
Každá kupní smlouva IIPlán, která splňuje podmínky Garance 2019:
Rozsah doporučené smlouvy
Gramáž uvedená ve smlouvě
Výše odměny
5g
4.000 ,- Kč
Na 25 nebo více slitků Fortuna (PAMP)
10 g
8.000,- Kč
31,1 g (troyská unce)
12.000,- Kč
1/4 OZ (7,77 g)
5.000 ,- Kč
1/2 OZ (15,55 g)
9.000,- Kč
Na 25 nebo více mincí Kangaroo
1 OZ (31,1 g) - troyská unce
13.000,- Kč

Každá kupní smlouva IIPlán, která nesplňuje podmínky Garance :
Rozsah doporučené smlouvy
Gramáž uvedená ve smlouvě
Výše odměny
5g
3.000,- Kč
Na 10 – 24 slitků Fortuna (PAMP)
10 g
7.000,- Kč
31,1 g , 50 g, 100 g nebo 250 g
11.000,- Kč
1/4 OZ (7,77 g)
4.000 ,- Kč
Na 10 - 24 nebo více mincí Kangaroo
1/2 OZ (15,55 g)
8.000,- Kč
1 OZ (31,1 g) - troyská unce
12.000,- Kč
4. Náplň činnosti Doporučitele:
Doporučitel přiměřeným způsobem informuje zájemce o možnosti investovat do cenných kovů a o možnosti
realizovat tento záměr Investora investicí u Ibis InGoldu s využitím kupní smlouvy IIPlan® s Garancí 2019
(nebo i bez ní). Dál prokazatelným způsobem sdělí Obchodníkovi na jeho mailovou adresu alespoň základní
údaje o Investorovi (jméno, příjmení, telefon, mailovou adresu případně jiný identifikační údaj (facebookovou
adresu aj.) a své kontaktní údaje. Obchodník mu zaregistrování Investora potvrdí. Tím je Investor
zaregistrován, dojde ke kontaktu mezi Obchodníkem a Investorem, k jednání o investici a sjednání smlouvy
IIPlan®. Doporučitel je Obchodníkem informován o sjednání smlouvy s „jeho“ Investorem. Pokud dojde
k jednání a není sjednána kupní smlouva specifikovaná v tomto příslibu, informuje o tom Obchodník
Doporučitele mailem a k výplatě odměny nedojde.
5. Podmínky pro výplatu odměny Doporučiteli:
 Doporučitel informuje Investora o možnosti investování do cenných kovů u IBIS Ingoldu s využitím IIPlanu®
prostřednictvím Obchodníka
 Doporučitel sdělí průkazným způsobem (obvykle mailem) údaje o Investorovi Obchodníkovi nebo jiným
způsobem zprostředkuje kontakt. Zejména nelze předpokládat, že by se někdo pouze na základě svého
nedoloženého tvrzení domáhal plnění.
 Dojde ke sjednání výše specifikované kupní smlouvy mezi Investorem, IBIS InGoldem, která je
zprostředkována Obchodníkem.
 Investor poukáže finanční prostředky na svůj účet IIPlanu® u IBIS InGoldu stanoveným způsobem (první
platba ve sjednané výši je připsána na účet IBIS InGoldu do 15 dnů od sjednání smlouvy a celé vstupní
navýšení nejpozději do 1 roku od sjednání smlouvy). Na základě toho je vyplacena odměna Obchodníkovi IBIS
InGoldem.
 Poté co Obchodník obdrží odměnu od IBIS InGoldu, vyplatí Doporučiteli bez zbytečného prodlení (obvykle do
1 měsíce od data, kdy odměnu za konkrétní smlouvu sám obdržel) odměnu ve stanovené výši Doporučiteli na
jeho bankovní účet nebo investiční účet do zlata IIPlan®. Musí být přitom splněny zákonné daňové povinnosti.
Dohoda o provedení práce včetně pravidel je zde.
6. Dojde – li k tomu, že stejného Investora doporučí více Doporučitelů, je na nich aby se dohodli, v jakém poměru
má Obchodník vyplatit odměnu. Nedojde – li k dohodě mezi Doporučiteli, je jejich věcí, aby se obrátili na
soud, který jejich věc rozhodne. V každém případě bude odměna vyplacena pouze jednou.
7. Je nepřípustné, aby kdokoliv stáhnul a pozměnil tento veřejný příslib a na základě pozměněného dokumentu se
domáhal odměny. V případě pochybnosti se za správný považuje originální dokument, který má Obchodník
uložen v papírové podobě.
8. Období platnosti tohoto příslibu je 1. ledna – 25. června 2019, do kterého musí dojít k předání kontaktu na
Investora. Je možné prodloužení platnosti.
V Klecanech dne 4.ledna 2019
Ověření podpisu Obchodníka:

