
Budowanie majątku dzięki 
metalom szlachetnym
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Pieniądz papierowy można dowolnie pomnażać

Rozwiązaniem są metale szlachetne
Żaden rząd czy bank na świecie nie może 
produkować złota i dewaluować go poprzez 
inflację. 

Metale szlachetne – wieczna wartość od 
tysiącleci.

Złoto zachowuje siłę nabywczą
Za jedną uncję otrzymają Państwo  obecnie tę 
samą równowartość, co 100 lat temu: 
(1 uncja trojańska złota = 31,1g)

1 uncja złota     

1 uncja złota     

1906

2011

20 dolarów

1.400 dolarów

Garnitur szyty na miarę

Masowe zwiększanie ilości pieniędzy przez 
rządy i banki prowadzi do tego, że pieniądz 
papierowy ciągle traci na wartości.

Sama inflacja w wysokości jedynie 3% rocznie 
prowadzi w przeciągu 20 lat do 50%-wej utraty 
wartości!

Jeśli pieniądz papierowy stracił swoją wartość, 
to właściciel złota może płacić wszędzie złotem.

Pieniądz papierowy ciągle traci na wartości

“Pieniądz papierowy powraca prędzej czy 
później do swojej wewnętrznej wartości 
- zera.“ Voltaire (1694 - 1778)



Załóżmy, że kraje uprzemysłowione chciałyby 
spłacić swoje długi w całości złotem, czyli w 
przeliczeniu na €: 27.266 mld, uświadamiamy 
sobie wówczas bardzo szybko, że biorąc pod 
uwagę dzisiejszą wartość złota, jest to po 
prostu niemożliwe: 
 

Światowe zasoby złota są aktualnie 
szacowane na „jedyne“ 4.165 mld €. Owe 
kraje uprzemysłowione posiadają w samych 
rezerwach złoto o wartości 562 mld € (stan: 
kwiecień 2010).

Skutki dla rynku metali szlachetnych
Aby spłacić długi metalami szlachetnymi, 
wartość złota albo musiałaby wzrosnąć 
dziesięciokrotnie, albo spłacenie długów 
odbędzie się poprzez inflację własnej waluty.
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Długi publiczne krajów 

uprzemysłowionych

27.266 mld €

Światowe zasoby złota

4.165 mld €

Strefa euro      USA         Japan

Dostępne złoto:
sześcian o długości krawędzi ok. 20 m

Dostępne srebro:
sześcian o długości krawędzi ok. 8 m

Złoto stanowi zabezpieczenie przed inflacją

„Bez standardu złota nie ma żadnej 
możliwości ochrony oszczędności przed 
wywłaszczeniem w wyniku inflacji.“
(Alan Greenspan, były prezes amerykańskiego banku emisyjnego FED) 



Wartość srebra

są one szacowane na 45.300 ton, wystarczą 
zatem, przy niezmiennym wydobyciu, tylko na ok. 
27 lat. Roczne wydobycie złota wynosi ok. 2.500 
ton – z kolei popyt sięga obecnie ok. 4.100 ton 
rocznie.

Prywatni inwestorzy w Chinach – 1/4 popu-
lacji świata – dopiero od niedawna mają prawo 
kupować złoto. 
Międzynarodowe domy inwestycyjne przewidują, 
że popyt na złoto wzrośnie w Chinach o ok. 
150%.

Rezerwy złota kończą się - Popyt na złoto ciągle rośnie. 

Wartość złota

Srebro jest metalem szlachetnym o 
szczególnych właściwościach. Posiada 
najwyższą przewodność elektryczną i termiczną 
spośród wszystkich metali i jest jedynym 
metalem szlachetnym, który wykazuje działanie 
antybakteryjne. Dlatego jest tak ważne dla 
zastosowań w medycynie i przemyśle.

Srebro jest wbudowywane w każdy samochód, 
każdy telefon komórkowy oraz każdy wyłącznik 
światła i nie jest przy tym poddawane 
recyclingowi. Dlatego również rezerwy srebra 
ulegną wyczerpaniu za ok. 27 lat.

Coraz większy popyt natrafia na coraz to 
mniejszą podaż. 90% pozyskanego srebra jest zużywane.

Kształtowanie się cen złota w ciągu ostatnich 10-ciu lat: +350%

Metale szlachetne zachowują swoją wartość

Metale szlachetne jako pewna forma 
inwestowania dla Państwa majątku z możliwością 
osiągnięcia maksymalnych dochodów
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Złoto jest odporne na kryzysy i stanowi 
ubezpieczenie na wypadek kryzysów 
finansowych.
Złoto przetrwało każdy kryzys gospodarczy, 
każdą reformę walutową i każde bankructwo 
państwa.
Najważniejsze banki centralne wszystkich 
krajów przechowują złoto jako rezerwy 
walutowe w tonach.

Złota i srebra jest mało, a popyt rośnie.
Popyt przewyższa produkcję.
Złota nie da się sztucznie wyprodukować.

Bezpieczeństwo Wysokie zyski z kapitału 

Złoto może zostać codziennie wymienione 
z powrotem na pieniądze.
Złoto jest zbywalne każdego dnia w każdym 
miejscu na świecie.
Złoto i srebro są prawdziwymi pieniędzmi.

Złoto utrzymuje wartość i nie da się go 
zdewaluować.
Złoto zachowuje siłę nabywczą.
Złoto i srebro to jedyna od 6000 lat 
uniwersalna waluta na świecie.Dostępność

Zabezpieczenie przed inflacją

Złoto i srebro są wolne od podatku od zys-
ków kapitałowych.
Zyski są zwolnione z podatku po 12 
miesiącach depozytu. 
Złoto (srebro przy przechowaniu w 
magazynie wolnocłowym) jest zwolnione z 
podatku VAT.

Korzyści podatkowe

Administratorzy majątku kupują zawsze dla swoich zamożnych Klientów znaczne zasoby złota w celu 
zabezpieczenia.

Plan oszczędnościowy oparty na metalach szlachetnych 
– klucz do pewnej emerytury 

Z planem oszczędnościowym, opartym na metalach szlachetnych AUVESTA, nasi Klienci budują swój 
majątek poprzez miesięczny zakup – długoterminowo i niezależnie od ceny danego metalu szlachetnego. 
Kupując u AUVESTA przy stałych miesięcznych wpłatach, cena odgrywa jedynie drugorzędną rolę. 

Jeżeli cena wzrośnie, wówczas ilość zostanie dopasowana, jeśli cena spadnie, otrzymacie Państwo więcej 
metali szlachetnych. W efekcie średnia cena zakupu jest dla Państwa korzystniejsza.

Co przemawia za inwestowaniem w metale szlachetne?

5 Złotych reguł inwestowania



Metale szlachetne są kwestią zaufania. Dlatego działamy przejrzyście pod każdym względem!
W AUVESTA cieszą się Państwo najlepszymi świadczeniami w połączeniu z wyjątkowymi produktami.

Całkowita autentyczność jest dla AUVESTA 
oczywistością. Państwa metal szlachetny 
jest zawsze w 100% rzeczywiście dostępny i 
pochodzi wyłącznie od renomowanych rafinerii 
metali szlachetnych.

Mają Państwo wybór: czy sami zatroszczycie 
się o bezpieczne przechowanie swoich metali 
szlachetnych, czy zamiast tego powierzycie 
ich przechowanie AUVESTA w magazynach o 
wysokim poziomie bezpieczeństwa. Oczywiście 
w każdym momencie mogą Państwo zlecić 
wydanie swoich metali szlachetnych.

Gwarancja autentyczności Dostawa i przechowanie

Do nowoczesnych usług AUVESTA należy 
portal, w którym mogą Państwo np. 
sprzedać swój metal szlachetny 24 godziny 
na dobę. Bezpośrednio, szybko oraz w 
nieskomplikowany sposób zamienią Państwo 
swoje metale szlachetne na pieniądze.

Sami Państwo decydują, jak długo, jak często i 
ile metali szlachetnych kupujecie.

.

Zarządzanie depozytem przez komputer – 
w każdej chwili online Nieograniczona elastyczność

Metale szlachetne przechowywane są osobno, 
tzn. są oddzielone od majątku AUVESTA 
Edelmetalle AG; zasoby są na bieżąco 
nadzorowane przez niezależnych kontrolerów 
oraz są ubezpieczone na wartość ponownego 
nabycia.

Atrakcyjną alternatywą do przechowywania 
we własnym sejfie są magazyny wolnocłowe 
AUVESTA w Szwajcarii. Przechowywane tutaj 
należące do Państwa metale szlachetne są 
nieopodatkowane. Dobrze chronione, ale w 
razie potrzeby szybko dostępne.

Bezpieczeństwo pod każdym względem
Przechowanie wolne od podatku - 
Państwa Cicha Rezerwa w Szwajcarii

Korzyści dla Państwa – dodatkowe świadczenia AUVESTA 

Zakup czy sprzedaż – 
Przejrzystość prowadzi do zaufania



Porównajcie Państwo sami:
(zgadza się  = + / nie zgadza się  = -)

Porównanie planów oszczędnościowych

Złoto & srebro
biją na głowę każdy plan oszczędnościowy

Plan 
oszczędnościowy           złoto

srebro        Warunek

Bezpieczeństwo

Wysokie zyski z kapitału

Korzyści podatkowe

Zabezpieczenie przed inflacją

Dostępność

Wynik



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

Państwa osoba kontaktowa:

Aktualnie można nas znaleźć w 9 krajach: Wkrótce także w:

  Ochrona  przed inflacją

  Bezpieczeństwo

  Zabezpieczenie na starość

  Wypłacalność na całym świecie

  Niezależność od waluty

  Potencjał wzrostu wartości

  Odporność na kryzysy

„Jedynie złoto jest 
pieniądzem, wszystko 

inne to kredyt.”
Ferdinand Lips (szwajcarski bankier prywatny)

7 Argumentów na wagę złota,
które przekonają także Państwa:
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