
8 NAJBOLJ POGOSTIH VPRAŠANJ O PRODUKTU »ZLATA REZERVA« 
 

 
1. Za koga je produkt »Zlata rezerva«? 

Zlata rezerva je najcenejši način nakupov zlata z majhnimi zneski. Primeren je za vse tiste ki 
želijo varčevati v zlatu z manjšimi vplačili že od 10 € …kadar in koliko želijo. 
Z enakimi periodičnimi vplačili dobite še več zlata z efektom »cost average«, ter priporočamo 
da odprete trajnik pri svoji banki. 
 

2. Kako se registriram? 
Registrirate se na enostaven način preko www.zlato.srebro.eu  → kliknete »Zlata rezerva« 
ter  »Registracija«,  preko obrazca na  http://zlatarezerva.zlato-srebro.eu/#registration 
 

3. Kako kupujem zlato i po kakšni ceni? 
Vplačuje se na naš transakcijski račun pri NKBM d.d. 
Za vsa vplačila katera so vidna na na računu v ponedeljek, se v torek izvrši pretvorba v zlato 
po ponedeljkovi popoldanski fix ceni LBMA (Londonska borza plemenitih kovin). 
Zlato se kupuje po fix ceni LBMA+9%, kar je cca 30% ceneje kot če bi ga kupovali po gram na 
tržišču. 
 

4. Kako lahko prodam moje zlato i po kakšni ceni? 
Zlato lahko prodate kadarkoli, z enostavnim postopkom s samo nekaj klikov in je denar čez 
nekaj dni na Vašem računu. Prodajna cena je borzna cena pri LBMA-1%. 
 

5. Ali lahko prekinem z varčevanjem oziroma z vplačili?  
Da, kadarkoli lahko prekinete z vplačili, zlato pa lahko ostane pri nas v trezorju, lahko pa ga 
popolnoma ali delno prodate, ali pretvorite v druge enote in zahtevate dostavo. 
 

6. Ali lahko prevzamem zlato v fizični obliki? 
DA, kadarkoli lahko prevzamete zlato ko pridete do svoje prve zlate unče (31,1035 g).  
Ampak, zmeraj lahko pretvorite svoje grame zlata v druge enote: 1g, 5g, 10g … po prodajnih 
cenah na naši spletni trgovini. Zlato dostavimo na Vaš naslov z varno dostavo ali ga lahko 
osebno prevzamete v Brežicah. 
 

7.  Ali je moja zlata rezerva varna in kje se nahaja? 
Vaše premoženje v zlatu je blizu Vas in popolnoma varno. Za varnost skrbimo mi. 
Strogo varovan trezor v Brežicah in pravno zaščitena Vaša lastnina od vseh dogodkov. 
 

8. Kako vidim stanje mojega zlatega premoženja? 
V realnem času, kadarkoli ko odprete Vaš online račun, vidite trenutno stanje zlata in vse 
transakcije: nakupi zlata, prodaje zlata, Vaše trenutno stanje v gramih. Vse to je vidno na 
Vašem osebnem računu, tam se nahajajo tudi vsi računi (fakture) za vse transakcije, katere 
lahko natisnete. 
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