Informacja prasowa
3 października 2011 r.

Złoto Mennicy Polskiej w kolejnym banku
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest kolejną instytucją, w której można kupić złote sztabki inwestycyjne
z logiem Mennicy Polskiej.
W ośmiu oddziałach ciechanowskiego banku osoby zainteresowane złotem mogą kupić sztabki o wadze 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 31,1
gram (uncja), 50 gram oraz 100 gram. Złote sztabki, które znajdują się w oddziałach banku, można od razu zabrać je ze sobą do domu. Istnieje
także możliwość bezpiecznego przechowania sztabek w placówkach banku
Mennica Polska i Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie to firmy z tradycjami, które budowały zaufanie przez lata. Mennica, jako jedyny
producent sztabek złota w Polsce, oferuje możliwość przechowania złota w swoim skarbcu lub w skarbcu Polskiego Banku Spółdzielczego w
Ciechanowie, a także odkupienie złotych sztabek z własnym logiem oraz logiem partnerów w dowolnym momencie. Bank jest natomiast
jednym z najstarszych oraz jednym z najprężniej działających banków spółdzielczych w Polsce. Złote sztabki z logiem Mennicy Polskiej można
także kupić poprzez strony www BZ WBK oraz BOŚ (jest to oferta skierowana do osób, które mają konta w tych bankach).

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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