Kaj je Good Delivery?
Omenjeni status t.i. dobre dobave kupcu zagotavlja določeno čistost in maso kupljene plemenite kovine:
•
•

investicijsko zlato – čistost naložbene palice od 999/1000 do 999,9/1000
investicijsko srebro – čistost naložbene palice od 995/1000 do 999,9/1000

Kovnice s statusom “good delivery” so pod stalnim nadzorom The London Bullion Market Association (LBMA), za pridobitev in ohranitev
tega statusa pa morajo redno izpolnjevati naslednja stroga pravila:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzpostavljeno sledenje pri predelavi zlata in srebra vsaj za obdobje petih let.
Letno mora proizvesti vsaj 10 ton zlata in 50 ton srebra.
Imeti mora najmanj 15 milijonov funtov neto premoženja.
Imeti mora jasno in pregledno lastniško strukturo.
Na zahtevo mora biti sposobna priskrbeti primerno potrdilo za delovanje s strani
centralne banke oziroma sprejemljive komercialne banke v državi delovanja.
Delovati mora v skladu s pravili The London Bullion Market Association.

Spisek kovnic z omenjenim statusom za zlate in srebrne naložbene palice si lahko ogledate na spletnih straneh združenja LBMA:
•
•

http://www.lbma.org.uk/delivery/goldlist
http://www.lbma.org.uk/delivery/silvlist

V Sloveniji morajo biti zlate in srebrne naložbene palice testirane tudi pri Uradu RS za meroslovje in morajo ustrezati vsem standardom, ki jih
opredeljuje Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin. Določila zakona si lahko ogledate v Uradnem listu Republike Slovenije na naslovu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20064&stevilka=98.

Zakaj je pomembno imeti naložbeno palico kovnice s statusom Good Delivery?
Predvsem zato, da boste prepričani, da ste za svoj denar dobili obljubljeno kvaliteto in maso plemenite kovine in da pri prodaji vaših naložbenih
palic ne boste imeli dodatnih stroškov s preverjanjem ustreznosti. Le to je namreč zamuden in drag postopek, ki vedno bremeni prodajalca.
Dodatna prednost Good Delivery je tudi pri zavarovanju posojila s plemenitimi kovinami. Banke namreč pri zavarovanju posojila dajejo prednost
naložbenim palicam preverjenega porekla (Good Delivery), v vedno bolj zaostrenih finančnih razmerah pa bo to v prihodnje le še bolj zaželjeno!
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