Obchodné podmienky pre výkup investičného zlata, zberateľských mincí amedailí zdrahých kovov
zprodukcie Mincovne Kremnica, š.p.

Mincovňa Kremnica, š.p. (ďalej len „Mincovňa Kremnica“) v rámci rozširovania služieb a svojich obchodných
činností ponúka zákazníkom možnosť nákupu investičných zlatých tehličiek, ako aj investičného zlata v podobe
„royalty mincí“, ktoré sama vyrába a vydáva so súhlasom Ministerstva financií republiky Kongo. Mincovňa
Kremnica, š.p. zároveň garantuje spätný výkup týchto výrobkov v prípade, že o to zákazník požiada. Výkupné
ceny zlata sa pritom menia v závislosti od vývoja ceny zlata na londýnskej burze drahých kovov LBMA.
Ako dlhoročný výrobca a predajca pamätných a zberateľských mincí, medailí, plakiet, odznakov a iných
výrobkov z drahých kovov zároveň ponúka možnosť odkúpenia akéhokoľvek výrobku z drahých kovov
štandardných rýdzostí, ktorý bol v minulosti vyrobený v Mincovni Kremnica, za vopred zmluvne dohodnutú
kúpnu cenu. Predmetom kúpy nie sú však žiadne výrobky, ktoré neboli v Mincovni Kremnica vyrobené
a pochádzajú z iného zdroja.
Uzatvorenie a realizácia obchodu sa riadi nasledujúcimi obchodnými podmienkami.

O b c h od n é

p od m ie n k y

pre výkup investičného zlata, zberateľských mincí, medailí a iných výrobkov zdrahých kovov zprodukcie
Mincovne Kremnica, š. p. (Štátna mincovňa, š. p., Štátna mincovňa, n. p.) od fyzických osôb
Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy na výkup výrobkov
1. Účastníci zmluvy
Predávajúci : občan, podnikateľ – fyzická osoba
a) Predávajúci môže byť osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá pre právne úkony, ktorá je povinná svojim
podpisom v zmluve o spätnom odkúpení výrobkov z drahých kovov potvrdiť, že je výlučným vlastníkom
výrobkov určených k odpredaju a že tieto výrobky nepochádzajú z trestnej činnosti, nie sú zaťažené
žiadnymi pohľadávkami, či inými obmedzujúcimi právami.
Kupujúci : Mincovňa Kremnica, š. p. Kremnica
2. Predmet kúpnej zmluvy
Výrobok pochádzajúci z výrobného programu Mincovne Kremnica, je v neporušenom stave a bez známok
poškodenia a mal by byť vhodný na ďalší odpredaj. Poškodený výrobok, chýbajúci alebo poškodený certifikát
k výrobku a poškodenie originálneho balenia môže viesť k zníženiu výkupnej ceny. V prípade investičných
tehličiek sú predmetom kúpnej zmluvy na výkup výrobkov len zlaté tehličky s identickými výrobnými číslami, s
ktorými boli zakúpené prostredníctvom e-shopu alebo kamennej predajne Mincovne Kremnica.
3. Rokovanie o uzatvorení kúpnej zmluvy a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a) Výkup investičných royalty mincí: Pred prijatím výrobkov k výkupu je zákazník oboznámený
s predpokladanou výkupnou cenou za jednotlivé výrobky. Orientačná výkupná cena za investičné zlato vo
forme royalty mincí je LBMA–4 % pre 1 Oz mince a LBMA–7% pre 1 /10 Oz mince. V zmysle zákona č.
222/2004 o DPH § 67 je investičné zlato oslobodené od DPH.

b) Výkup investičných tehličiek: Orientačné výkupné ceny za investičné zlato vo forme zlatých tehličiek
závisia od aktuálnej trhovej ceny zlata na LBMA a od hmotnosti tehličiek a sú nasledovné:
Hmotnosti tehličiek 1 – 2 g:
LBMA – 10%
Hmotnosti tehličiek 5 – 31,1 g:
LBMA – 5%
Hmotnosti tehličiek 50 – 1000 g:
LBMA – 3%
Orientačné výkupné ceny platia len v prípade výkupu tehličiek v nepoškodených originálnych obaloch.
V prípade poškodených obalov, prípadne tehličiek, sa výkupná cena znižuje.
c) Výkup medailí a iných výrobkov z drahých kovov, ktoré nie sú investičným zlatom: Pre všetky ostatné
výrobky platia individuálne podmienky výkupu. Orientačná výkupná cena za výrobky zo zlata sa
pohybuje od LBMA–4% pre hmotnosti výrobkov nad 10 g a LBMA–7% pre hmotnosti výrobkov od 4 g
do 9,99 g po LBMA–10% pre najnižšie hmotnosti výrobkov pod 4 g. Za výrobky zo striebra bez ohľadu
na hmotnosť výrobkov je výkupná cena vo výške LBMA-1%. Výkupné ceny sú závislé od
miery poškodenia a aj od rýdzosti drahého kovu. Výsledná výkupná cena bude predávajúcemu navrhnutá
a oznámená až po vykonaní kontroly stavu, zistení presnej hmotnosti, kontrole puncových
značiek, značky výrobcu a overení rýdzosti výrobkov.
d) Výkup zberateľských a pamätných mincí v korunovej a eurovej mene zo zlata a striebra: Podľa zákona
o NBS je NBS jediným subjektom, ktorý je oprávnený zabezpečovať ničenie platných zberateľských
euromincí, ako aj neplatných slovenských pamätných mincí, ktoré sa ešte dajú vymeniť za euro počas
prechodného obdobia. Z tohto dôvodu sa vykupujú len nepoškodené mince v bezchybnom obale, ktoré sú
vhodné na ďalší predaj a nevykupujú sa poškodené mince alebo mince v poškodenom obale. Orientačná
výkupná cena zlatých mincí je vo výške LBMA–4% a strieborných mincí vo výške LBMA-1%.
Vykupujúci má právo odmietnuť výkup mincí, o ktorých si myslí, že ich ďalší predaj tretiemu
zákazníkovi by sa nemusel zrealizovať.
e) Ak je predávajúci platiteľom DPH v zmysle zákona o DPH, vystaví vykupujúcemu faktúru na dohodnutú
výkupnú cenu. Základom dane bude dohodnutá výkupná cena. K dohodnutej cene predávajúci uplatní
DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Výkupná cena pre neplatiteľa DPH bude dohodnutá a vyplatená na základe písomnej zmluvy a nebude
sa na ňu vzťahovať zákon o DPH.
f) Zákazník má právo sledovať manipuláciu s výrobkami určenými na odpredaj u vykupujúceho a byť
prítomný pri vážení výrobkov a stanovení rýdzosti na spektrometri.
g) Prednostne sa analýza rýdzosti bude uskutočňovať nedeštruktívnou metódou na spektrometri. V prípade
akýchkoľvek pochybností o skutočnej rýdzosti má vykupujúci právo zistiť presnú rýdzosť pomocou
štandardnej deštruktívnej metódy – kupeláciou u zlata (ISO 11426) a potenciometrickou titráciou
u striebra (ISO 13756). V takom prípade však zákazník musí súhlasiť s tým, že výrobky určené na
odpredaj budú mechanicky poškodené.
h) Uzatvorením kúpnej zmluvy o spätnom odkúpení výrobkov z drahých kovov zákazník potvrdzuje, že
dodržal všetky uvedené podmienky výkupu a súhlasí s nimi.
i) Vykupujúci má právo zmluvu o spätnom výkupe s predávajúcim neuzavrieť.
4. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy
1) Oboznámte sa dôkladne s Obchodnými podmienkami spätného výkupu investičného zlata a výrobkov
z drahých kovov, zaškrtnutím políčka vo Formulári výkupu potvrďte súhlas s ich znením a s poskytnutím
svojich osobných údajov na spracovanie podľa Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a odošlite nám vyplnený Formulár výkupu, nachádzajúci sa na našej
internetovej stránke. K formuláru priložte aj fotografie výrobkov určených na odpredaj.
2) Po posúdení ponuky na odpredaj z Formuláru výkupu vám bude v prípade splnenia všetkých podmienok
výkupu zaslaný email s výzvou na zaslanie výrobkov určených na odpredaj na našu adresu.
3) Výrobky určené na odpredaj nám môžete priniesť buď osobne do podnikovej predajne Mincovne
Kremnica, alebo nám ich pošlete prostredníctvom Slovenskej pošty, Expres Kuriérom Slovenskej pošty

alebo inou kuriérskou službou podľa vlastného výberu. Tovar by mal byť riadne poistený na hodnotu, na
akú si ho ceníte.
4) Po obdržaní tovaru poštou alebo kuriérom vedúca podnikovej predajne potvrdí príjem tovaru podpisom
a pečiatkou vo Formulári výkupu s uvedením dňa prijatia výrobkov. Dňom pre stanovenie trhovej ceny
drahých kovov obsiahnutých vo výrobkoch bude deň, ktorý predchádzal dňu prijatia výrobkov. Takto
potvrdený príjem tovaru odošle obratom elektronicky späť zákazníkovi. Zároveň vypíše Zákaznícku kartu
výkupu a odovzdá ju spolu s výrobkami vedúcej odboru riadenia kvality, ktorá zabezpečí kontrolu ich
stavu a kvality, overenie puncovej značky, značky výrobcu, zistenie jeho presnej hmotnosti a určenie
rýdzosti nedeštruktívnym spôsobom na RTG spektrometri. V prípade pochybností o skutočnej rýdzosti
výrobkov po nedeštruktívnej kontrole rýdzosti či už zo strany vykupujúceho alebo predávajúceho bude
kontrola rýdzosti vykonaná na Puncovom úrade SR, pričom náklady na overenie rýdzosti znáša zákazník.
Poplatky za kontrolu rýdzosti sú uvedené na webovej stránke Puncového úradu SR. Rovnako akceptujeme
aj výkup výrobkov z našej produkcie, ktorých analýzu rýdzosti vykonal Puncový úrad SR a výrobky sú
zabalené v neporušenom a uzatvorenom sáčku, zapečatenom pečaťou Puncového úradu SR.
5) Pri osobnom doručení výrobkov má zákazník právo zúčastniť sa na kontrole stavu výrobkov, zistení ich
hmotnosti s presnosťou na dve desatinné miesta a overení rýdzosti na spektrometri v podnikovom
laboratóriu za predpokladu, že návštevu vopred avizoval aspoň 1 deň pred plánovaným príchodom. Svoju
plánovanú návštevu nahlási v podnikovej predajni na tel. čísle 045/6787875 alebo emailovej adrese
shop@mint.sk. Zaslaním alebo doručením výrobkov ku kontrole a odpredaju nevzniká zákazníkom
automaticky nárok na výkup výrobkov.
6) Po kontrole stavu výrobkov a overení rýdzosti vám bude ponúknutá výkupná cena za výrobky. Fixácia
výkupnej ceny bude stanovená v deň prevzatia výrobkov určených na odpredaj vykupujúcim a bude
vychádzať z uzavretého fixingu drahých kovov na londýnskej burze LBMA z predchádzajúceho dňa,
pričom cena zlata bude stanovená z popoludňajšieho PM fixingu. V prípade akceptácie výkupnej ceny
vám bude zaslaný návrh Kúpnej zmluvy o výkupe výrobkov z drahých kovov. V prípade odmietnutia
výkupnej ceny vám bude tovar vrátený na vaše náklady.
5. Splatnosť kúpnej ceny
a) Pre platiteľa DPH
Po obdržaní originálov faktúry a podpísanej zmluvy vám bude výkupná cena za výrobky odoslaná z účtu
Mincovne Kremnica bezhotovostným prevodom na váš účet do 3 pracovných dní od dňa doručenia týchto
dokladov.
b) Pre neplatiteľa DPH
Po obdržaní originálu podpísanej zmluvy vám bude výkupná cena za výrobky odoslaná z účtu Mincovne
Kremnica bezhotovostným prevodom na váš účet do 3 pracovných dní o do dňa doručenia tohto dokladu.

Formulár výkupu č.
Meno a priezvisko zákazníka:
Adresa:
Email:
Telefón:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Názov výrobku:
Materiál a rýdzosť kovu:
Počet kusov:
Doplnenie údajov:

Fotografa výrobku:
Súhlas so znením Obchodných podmienok výkupu a so spracovaním osobných údajov
Zaškrtnutí políčka „Súhlas so zneníí Obchodných podíienok výkupu a so spracovaníí osobných údajov“
a odoslaníí/odovzdaníí tohto Foríuláru výkupu udeľujeí spoločnost Mincovňa Kreínica, š.p., so sídloí
Štefánikovo náíeste 25/24, 967 01 Kreínica v zíysle ustanovenia §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov svoj súhlas so spracúvaníí vyššie uvedených údajov pre účely tohto obchodu a s akceptáciou
Obchodných podíienok výkupu.

Odoslať

SPRIEVODNÁ KARTA VÝKUPU č.
Meno a priezvisko zákazníka:
Adresa:
Email:
Telefón:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Názov výrobku:
Uvádzaná rýdzosť kovu:
Počet kusov:
Dátum prijata výrobku:

Podpis prijímajúcej osoby:

Dátum odovzdania výrobkov na ORK:

Podpis preberajúcej osoby:

Zistený stav výrobku:

vhodný k výkupu

nevhodný k výkupu

Zistená hmotnosť výrobku:
Zistená rýdzosť zo spektrometra:
Podpis osoby posudzujúcej výrobok:
Dátum vrátenia výrobku do podnikovej predajne:
Podpis preberajúcej osoby:
Cena rýdzeho kovu podľa LBMA v deň pred prijatm výrobku v EUR/Oz:
Cena rýdzeho kovu v EUR/g:
Cena kovu podľa rýdzost v EUR/g:
986/1000

925/1000

900/1000

Návrh výkupnej ceny výrobku podľa skutočnej hmotnost v EUR:

585/1000

Kúpna zmluva na výkup výrobku zdrahého kovu č.
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Email:
Telefón:
Kupujúci:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v obch. registri:
1.

Mincovňa Kremnica š.p. (ďalej len „kupujúci“)
Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica
Ing. Ľuboš Kupec, I. štatutárny zástupca
00010448
SK2020453479
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka:3/S

Predávajúci vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že je výlučným vlastníkom nasledovného výrobku
z drahého kovu, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy a že tento výrobok nepochádza z trestnej činnosti,
nie je zaťažený žiadnymi pohľadávkami, záložnými právami či inou právnou vadou:
............................................................................................................................................................

2.

V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia predávajúci zodpovedá za škodu v plnom rozsahu a kupujúci je
oprávnený písomne odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

3.

Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezatajil žiadnu vadu predávaného výrobku, ktorá mu bola známa.

4.

Predávajúci vyhlasuje, že je plne oprávnený disponovať s predmetom zmluvy, odpredať predávaný výrobok
kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo.

5.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať predávaný výrobok od predávajúceho a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu vo
výške .......... Táto kúpna cena je konečná a zodpovedá výkupnej cene drahého kovu ku dňu uzatvorenia
tejto Kúpnej zmluvy.

6.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu výkupnú cenu za predávaný výrobok bezhotovostným
prevodom do 3 pracovných dní od obdržania podpísaného originálu tejto zmluvy.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť urobené písomne.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich právnej a slobodnej vôli a nebola podpísaná v
tiesni, súhlasia s jej obsahom a pred podpísaním si ju prečítali.

.............................................
Predávajúci
V ............................., dňa .......................

..............................................
Kupujúci
V Kremnici, dňa

