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Monety bulionowe Mennicy Polskiej
Monety bulionowe to dobra oferta dla osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku inwestycji
w kruszce. Tak jak wiele innych monet inwestycyjnych na świecie są one zwolnione z podatku VAT.
To ważna informacja dla inwestorów indywidualnych, którzy nie mogą odliczać VAT.
Wybijane przez Mennicę Polską tzw. Merentibusy są uzupełnieniem oferty sztabek złota inwestycyjnego. Ich minimalna cena zazwyczaj
odpowiada cenie zawartego w niej kruszcu, ale zdarza się, że jest wyższa. Dotyczy to często monet z pierwszego roku emisyjnego albo
emitowanych w niskiej liczbie. Ceny monet zmieniają się każdego dnia i zależą od notowań złota na giełdzie metali w Londynie oraz od kursu
USD/PLN. Podobnie jak w przypadku sztabek Mennica Polska gwarantuje odkupienie monet bulionowych od swoich klientów.
Mincerze Mennicy Polskiej wybili Merentibusy w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to półuncjowe monety o nominale 25 dolarów
nowozelandzkich, a druga to uncjowe bulionówki z nominałem 50 dolarów.
Merentibusy powstają ze złota próby 999,9. Zawartość złota w monecie jest więc większa niż m.in. w przypadku południowoafrykańskich
Krugerrandów. Krugerrandy powstają ze złota próby 916, co oznacza że ponad 8 proc. ich składu to metale inne niż złoto.
W ostatnim czasie Mennica Polska zdecydowała się na wybicie dolarowej monety bulionowej z wizerunkiem polskiego króla, która jest środkiem
płatniczym w Nowej Zelandii. Na awersie każdej z monet widnieje głowa królowej brytyjskiej Elżbiety II. Rewersy zdobi popiersie Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Ostatni polski monarcha założył Mennicę Warszawską, której spadkobierczynią jest Mennica Polska. W XVIII wieku
Stanisław August Poniatowski ufundował także medal nagrodowy Bene Merentibus (Dobrze Zasłużonym), na którym wzorują się współcześni
mincerze. Medal ten przyznawany był za wybitne zasługi w różnych dziedzinach nauki i sztuki, a także dla zasłużonych przedstawicieli różnych
zawodów i podróżników. Otrzymało go zaledwie kilkadziesiąt osób w historii. Przed 200 laty za równowartość złota w medalu Bene Merentibus
można było kupić dużą kamienicę w Warszawie albo kilka wsi. Obecnie jest rzadkością na aukcjach numizmatycznych, a jego cena przekracza
100 tys. zł.
***
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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