Добре дошли в света на златото
Вече хилядолетия наред той се простира от Мексико и Перу, през Египет и
Гърция до Индия, Китай и Япония. Милиони човешки същества през изминалите
векове са отъждествявали блестящия жълт метал със слънцето, боготворели
са могъщото излъчване на златото – източник на противоречиви страсти и
радост. Първа инвестиционна банка АД Ви предоставя уникалната възможност
да притежавате късче от благородния метал – един слънчев лъч, вграден в
златнa монета или кюлче – едно докосване до слънцето, отразено в злато...

Защо да инвестирате в злато?
Благодарение

на

уникалните

си

физически

качества,

златото

заема

изключително място в историята на човечеството. То е практически
неразрушимо, обработва се лесно, а добивът му е в ограничени от самата
природа количества. От VII в. пр.н.е., когато лидийските владетели, найизвестен от които е легендарният цар Крез, започват да секат златни монети,
златото се превръща в общоприет символ на стойността и богатството, в
белег на владетелското величие и могъществото на държавите.



В наши дни глобалната финансова несигурност и инфлацията са основните
фактори, които мотивират хората да инвестират в злато. Когато цените
на акциите и лихвените проценти пропадат в бездните на нестабилността,
когато стойността на недвижимите имоти се редуцира в значителна степен,
златото се превръща в своеобразна крепост за нашите пари. То е международно
признат монетен и финансов авоар, който по своята същност се различава от
всички останали финансови авоари, които са само израз на нечие задължение към
нас в писмена форма. Златото е стратегическа суровина, а инвестиционните
монети и кюлчета са физическо изражение на точно определено количество
от редкия и скъпоценен метал, който има стойност в себе си и представлява
богатство сам по себе си.
Причините да се инвестира в злато остават непроменени през вековете и
могат да бъдат резюмирани по следния начин:
• Дългосрочно запазва стойността си
• Преносим авоар за екстремни ситуации
• Бързо ликвиден актив
• Разнообразява и стабилизира инвестиционните портфейли



Инвестиционните кюлчета,
които Ви предлагаме
Златните кюлчета,

които Първа инвестиционна банка АД предоставя

на Вашето внимание, са произведени в Швейцария от световноизвестните
рафинерии за преработка на злато Аргор Хереус (Argor Heraeus SA) и Валкамби
(Valcambi SA) по поръчка на банките UBS и Credit Suisse. Те са с правоъгълна форма
и са изработени от чисто злато с проба 999,9/1000 (24 карата). ПИБ разполага с
кюлчета от 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грама.



При наличие на интерес от Ваша страна, можем да осигурим доставката на
златни кюлчета от 50, 500 и 000 грама.

Кюлче 1000 г злато,
проба 999,9/1000

Автентичността на кюлчетата е гарантирана със сертификат.
Банката предлага и мини златни кюлчета с декоративни изображения върху
лицевата страна. Те са произведени в Швейцария от рафинерията ПАМП
(PAMP – Produits Artistiques de M taux Pr cieux – Художествени произведения от
благородни метали), една от водещите световни компании за рафиниране и
преработка на благородни метали. Тя е член на Лондонската метална борса, а от
началото на 004 г. – една от петте рафинерии в света, избрани за референти
в новата система за мониторинг (Proactive Monitoring System) на техническото
качество на рафинериите със статут „Good Delivery“.
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Кюлче 2,5 г злато,
проба 999,9/1000
Роза; Фортуна

Кюлче 5 г злато,
проба 999,9/1000
Сезони; Фортуна; Роза

Сребърните кюлчета,

Сезони

Фортуна

Роза

предлагани от Първа инвестиционна банка АД

са отново продукт на швейцарската рафинерия ПАМП.

Кюлче 2,5 г сребро,
проба 999/1000
Роза; Фортуна

Кюлче 5 г сребро,
проба 999/1000
Сезони; Фортуна; Роза

Сезони

Фортуна

Роза
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При наличие на интерес от Ваша страна можем да осигурим доставката
и на сребърни кюлчета от 1000 грама, произведени в Швейцария от
световноизвестната рафинерия за преработка на злато Валкамби (Valcambi SA)
по поръчка на банка Credit Suisse.

Кюлче 1000 г сребро,
проба 999/1000

Автентичността на кюлчетата е гарантирана със сертификат.
За всички, които предпочитат преносимите и красиви инвестиции, Първа
инвестиционна банка предлага няколко вида кюлчета с нестандартна форма и
изображения. Те могат да бъдат носени като медальони, подходящи са за жени и
мъже от различни възрасти, добър подарък са и за деца по най-различни поводи.



Кюлчета-медальони от злато, проба 999,9/1000
и сребро, проба 999/1000
През 2002 г. Първа инвестиционна банка в качеството си на официален
представител за България и Балканите на швейцарската рафинерия за
преработка на благородни метали ПАМП, представи и предложи за продажба
за първи път на българския пазар кюлчета-медальони от инвестиционно злато
с проба 999,9/1000 и от сребро с проба 999/1000. Кюлчетата „Православна
Богородица“ и „Свети Георги“ са съвместна разработка на водещи дизайнери
на ПАМП и експерти от екипа на дирекция „Злато и нумизматика“ в Първа
инвестиционна банка. Тези тематични продукти са създадени и предназначени
специално за българския пазар.
Швейцарската рафинерия ПАМП произвежда най-широката гама от златни
кюлчета в света. През 1977 г. тя създава мини златните кюлчета и кюлчетатамедальони като иновативна форма на инвестиция и до днес доминира световния
пазар на тези продукти.
Златните и сребърните кюлчета на ПАМП са приети за „Good Delivery“ от
Швейцарската национална банка, Лондонската метална борса, както и от
борсите в Ню Йорк и Токио.



Автентичността и пробата на кюлчетата е гарантирана със сертификат на
производителя. От 00 г. насам ПИБ предлага на своите клиенти и кюлчетамедальони с холограма. Те са покрити с прозрачен, ултратънък филм-защита
срещу издраскване и UV-лъчи.

Кюлче-медальон 1,15 г злато, проба 999,9/1000

Ангел

Богородица

Патета
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Кюлче-медальон 2,7 г злато, проба 999,9/1000

Роза

Православна
Богородица

Гълъб

Слънце

Ангел

Фея

Католическа
Богородица
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Кюлче-медальон 2,7 г злато, проба 999,9/1000

Св. Георги

Фортуна лице

Фортуна гръб

*Теглото на окачалката е около 0, г, проба 999,9/000

Кюлче-медальон 2,7 г злато, проба 999,9/1000 с холограма

Сърце

0

Кюлче-медальон 2,7 г злато, проба 999,9/1000 с холограма 2003

Сърце (тип зебра)

Сърце с холограма
(сърце) и надпис „LOVE“

Сърце с холограма
(лъчи) и надпис „LOVE“

Кюлче-медальон 5,2 г злато, проба 999,9/1000

Пролет

Лято

Есен

Зима

Св. Георги



Кюлче-медальон 2,7 г сребро, проба 999/1000

Св. Георги

Фортуна лице

Фортуна гръб

Кюлче-медальон 5,2 г сребро, проба 999/1000

Православна
Богородица лице


Православна
Богородица гръб

Св. Георги

Kюлче – медальон 5,2 г сребро, проба 999/1000 с холограма

Слънце (I –ви вид)

Слънце (II-ри вид)

Сърце

Външен вид с опаковка на кюлче-медальон
1,15 г злато, проба 999,9/1000



КОЛЕКЦИЯ icOns ‘SKINS’
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Кюлчета-медальони от серията icOns.
В България се предлагат само в офисите на ПИБ.
Колекция icOns ‘SKINS’ (кожи)
ПАМП, първа от големите рафинерии за преработка на благородни метали,
произвежда слитъци и малки кюлчета с артистичен дизайн, които лесно се
превръщат в уникални медальони. Отличителният знак на рафинерията –
Фортуна – е познат навсякъде и е символ на безупречно швейцарско качество и
чистота на метала. Като знак на признание и благодарност за дългогодишното
плодотворно сътрудничество с ПИБ, ПАМП организира в София, съвместно
с банката, световната премиера на ново поколение слитъци от благородни
метали – колекция с оригинален дизайн и декоративна стойност, наречена icOns
‘SKINS’ (КОЖИ).
Тази колекция показва еволюцията в класическия дизайн на ПАМП – за пръв
път мотиви от модата и поп-културата украсяват слитъци от благородни
метали. Върху всеки един от тях са гравирани релефи, които наподобяват
кожата съответно на леопард, зебра, кралска кобра, крокодил и риба-скат. Това
са пет от най-екзотичните и най-силните животински видове на планетата,
подбрани специално за колекцията от английския художник-дизайнер Глен Браун.
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За пръв път всеки слитък има кръгъл отвор в ъгъла си: поставен на кожена,
копринена или фина метална верижка, той ще застане диагонално, за да изрази
по неочаквано закачлив начин Вашия индивидуален стил.
Всички слитъци са изработени от сребро с проба 999/1000 или злато с проба
999,9/1000 – най-високите международни стандарти за чистота. Дизайнът на
различните серии е уникален – също като Вас.
Ценни за колекция, незабравими като подарък, слитъците в тази дизайнерска
серия Ви дават възможност да изразите своя собствен стил. Вдъхновени
от света на модата и дизайна или от духа и енергията на поп-културата,
мотивите върху тях са забележително елегантни и изразително пресъздават
настроението, страстите и характера на всеки, който ги носи.
Създадена от едно от най-уважаваните имена в света на благородните метали,
колекцията icOns е изработена според швейцарските стандарти за благородни
метали – своеобразен еталон за членовете на Лондонската метална борса.
В традицията на ПАМП, на реверса на всеки слитък от колекцията icOns е
поставена маркировка, която гарантира неговата автентичност. Всяко кюлчемедальон е с верижка от сурова коприна и бижутерска закопчалка. Опаковано е в
торбичка от органза и в картонена луксозна кутия на ПАМП.
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Колекция icOns ‘SKINS’, Зебра,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9

Колекция icOns ‘SKINS’, Леопард,
злато с проба 999,9, сребро с проба 999



Колекция icOns ‘SKINS’, Крокодил,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9

Колекция icOns ‘SKINS’, Кобра,
злато с проба 999,9, сребро с проба 999
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Колекция icOns ‘SKINS’, Скат,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9

icOns ‘SKINS’, реверс,
злато с проба 999,9, сребро с проба 999

Всички златни кюлчета от тази серия
съществуват в две тегловни разновидности: от 5 и 0 г.
9
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Колекция icOns ‘Blooms’ (цветя)
Тази е най-новата колекция дизайнерски кюлчета-медальони на рафинерията
ПАМП, разработена, съвместно с екипа на дирекция „Злато и нумизматика“ в
Първа инвестиционна банка. Тя е посветена на пролетния цъфтеж и обновление
на природата, на празника Цветница и на жените, които често сравняваме с
цветята, с цвета на човешкия живот.
За първи път кюлчетата-медальони са с два отвора, които гарантират
по-елегантно и хармонично окачване за носене. Изображенията върху тях
символизират както нежността и красотата на цветята, така и тяхната
жизненост, способността им да разцъфват отново и отново. Колекцията
представя три, на пръв поглед, съвсем различни цветя: дива роза, водна лилия
и орхидея. Но между тях има и няколко важни свързващи елемента: красотата
и очарованието, любовта на редица художници към тях и неизменното им
присъствие както в изкуството, така и в най-прекрасните моменти от нашия
живот.
Кюлчетата-медальони от серията icOns ‘BLOOMS‘ (ЦВЕТЯ) са изработени
от 1/5 тройунция сребро с проба 999/1000 или злато с проба 999,9/1000. В
традицията на ПАМП, на реверса на всеки слитък от колекцията е поставена
маркировка, която гарантира неговата автентичност. Всяко кюлче-медальон
е снабдено с верижка от сурова коприна и бижутерска закопчалка. Опаковано е в
торбичка от органза и в картонена луксозна кутия на ПАМП.
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Колекция icOns ‘Blooms’, Дива роза,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9

Колекция icOns ‘Blooms’, Водна лилия,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9
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Колекция icOns ‘Blooms’, Орхидея,
сребро с проба 999, злато с проба 999,9

icOns ‘Blooms’ реверс,
злато с проба 999,9, сребро с проба 999
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Кюлчета-медальони „ФОРС“ (Talismans FORS).
В България се предлагат само в офисите на ПИБ.
Чрез тази серия, за първи път в България, Първа инвестиционна банка
предлага кюлчета-медальони от паладий с проба 999,5 – метал, древен символ
на непобедимостта. За разлика от златото и среброто, известни още от
древността, паладият е сравнително нов химичен елемент, сребристобял метал
от групата на платиновите елементи, открит през 1803 г. Получава името
си от известния от античната митология мистериозен паладиум (статуя на
богинята Атина Палада), от град Троя. Неуязвим като древния си съименник,
благородният метал паладий днес е предпочитан поради изключителните си
качества: сияен блясък и устойчивост на корозия.
Серията талисмани включва и кюлчета-медальони, изработени от сребро с проба
999 – традиционният метал за амулети. В изобилие навсякъде по света, среброто
е почитано от хилядолетия от многобройни цивилизации заради ковкостта и
яркия си блясък. Освен това, много племена и народи вярват, че чрез феномена на
окисляването (потъмняването на метала), среброто притежава способността
да извлича и улавя лошите енергии, когато се носи като талисман.
Възможността повърхността му да бъде почистена от чернилката, символизира
отстраняването на вредните въздействия върху човека, който го носи.
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Концепцията, заложена в изработването на оригиналните кюлчета-медальони
„Талисмани-Форс“ е базирана на сакралното число :
• Три символа – Вечност, Вселена, Пламъкът на любовта (Любов) – са изковани
в уникални форми от благородни метали в най-престижната швейцарска
рафинерия ПАМП;
• Три послания – за здраве, радост и любов – са изписани калиграфски на 9 езика
върху всяко кюлче-медальон;
• Три верижки за окачване на талисманите – кожени и памучни – са включени
във всяка от модернистичните опаковки.

Талисмани „Вечност“
паладий с проба 999,5, сребро с проба 999
Щастието
е състояние на духа.
Послание за радост.



Талисмани „Пламъкът на любовта“
паладий с проба 999,5, сребро с проба 999
Промени себе си
и съдбата ти ще те последва.
Послание за любов.

Талисмани „Вселена“
паладий с проба 999,5,
сребро с проба 999
Споделено щастие.
Приятели завинаги.
Послание за здраве.

Всеки талисман получавате в комплект с кожени и памучни верижки за окачване,
в луксозна кутийка под формата на алуминиев цилиндър.
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Златни и сребърни сватбени медали – специален
подарък за най-специалния ден.
В България се предлагат само в офисите на ПИБ.

Първа инвестиционна банка има удоволствието да Ви предложи златни и сребърни
медали за младоженци, изработени и маркирани по стандартите на Лондонската
метална борса в най-престижната швейцарска рафинерия ПАМП. Медалите се
предлагат само в офисите на ПИБ.

Златен медал, 5 грама
проба 999,9/1000, диаметър 18 мм, назъбен гурт

29

Златен медал, 1/2 тройунция (15,55 г)
проба 999,9/1000, диаметър 33 мм, назъбен гурт

Сребърен медал, 1 тройунция
проба 999/1000, диаметър 40 мм, назъбен гурт
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Имате възможност да поднесете този
уникален сватбен подарък в луксозна
опаковка, върху която е оставено
специално място за надписване на
пожелания към младоженците.

Върху медалите е предвидено място за
гравиране на имената на младоженците
или датата и мястото на сватбата.
Можете да направите това в различни
бижутерски ателиета. В София наш
партньор е фирмата „ESPER“:
София 000
ул. „Лом“ 
тел.: 0/980 0 
mail@esper-bg.com
www.esper-bg.com
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Златни монети
Златните монети, предлагани от Първа инвестиционна банка АД са
от типа „Инвестиционни монети“ ( „Bullion coins“). Те са особено атрактивни
за инвеститори и колекционери, тъй като са:
• С гарантирано от държавата-емитент съдържание на злато;
•О
 т злато с много висока проба (Австралийското кенгуру, Виенската
филхармония, Канадският кленов лист и Новозеландското Киви, например, са
от злато с чистота 999,9/1000, позната като 24 К);
•С
 ъс стойност, различна от маркираната върху лицевата им страна. Реалната
стойност на инвестиционните монети се определя от съдържащото се в
тях количество злато и неговата ежедневно променяща се котировка на
световните борси;
•Е
 митирани са от правителствата на различни държави след 1800 г. в
ограничени серии от максимум 100 000 екземпляра (някои серии са дори под
10 000 екземпляра);
•Д
 изайнът на някои монети се променя ежегодно (на Австралийското кенгуру,
например).
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ПИБ има удоволствието да Ви предложи някои от най-популярните
златни инвестиционни монети, описани и илюстрирани в този
каталог. Тяхната автентичност е гарантирана със сертификат. На
Ваше разположение сме за допълнителна информация и специални
поръчки.

34

Австралийско кенгуру
(Australian Kangaroo)
1 тройунция (31,10 грама), злато с проба 999,9 (24 K), диаметър 32,1 мм
Лице:
Бюст на английската кралица Елизабет II, дело на Рафаел
Маклуф (Raphael Maklouf), в профил надясно.
Опако:
Кенгуру, един от символите на Австралия. Монетата
е с номинална стойност от 100 австралийски долара
и се произвежда в монетния двор в Пърт. Тя е едно от
малкото легални платежни средства от чисто злато в
света, които променят дизайна си всяка година. Броят
на монетите от всяка емисия се определя също ежегодно.
По този начин златното „Австралийско кенгуру“ се
превръща в обект на интерес не само за инвеститори, но
и за колекционери.
„Австралийското кенгуру“ съществува в следните разновидности:
1 кг; 10, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/10 и 1/20 тройунции.
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Американски орел
(American Eagle)
1 тройунция (33,93 грама), злато с проба 916,7 (22 K), диаметър 32,7 мм
Лице:
Свободата (Liberty), с факел в дясната ръка и маслинова
клонка в лявата, по проект на Огъстъс Сент Гауденс
(Augustus Saint Gaudens). Това изображение е използвано
първоначално като мотив върху златните монети на
САЩ от 1907 до 1933 г.
Опако:
Орел, летящ над гнездо, в което седи орлицата с малките
си. Изображението, творба на скулпторката от Далас
Мили Бъсик (Miley Busiek), е символ на единството и
семейната традиция. Монетата е с номинална стойност
от 50 щатски долара и се произвежда в Инвестиционния Депозит в Уест
Пойнт, щат Ню Йорк. „Златният орел“, чиято първа емисия датира от 1986 г.,
е единствената инвестиционна монета с гарантирани от правителството на
САЩ тегло, химически състав и проба (91,67% злато, 3% сребро и 5,33% мед). Това
е и най-често купуваната монета в света. „Американският орел“ съществува в
следните разновидности: 1, 1/2, 1/4 и 1/10 тройунции.
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Британия
(Britannia)
1 тройунция (34,05 грама), злато с проба 916,7 (22 K), диаметър 32,69 мм
Лице:
Бюст на английската кралица Елизабет II от Ян РанкБроудли (Ian Rank-Broadley), в профил надясно.
Опако:
Персонификация на Британия с шлем и щит, носеща
тризъбец в дясната си ръка и маслиново клонче в лявата.
Тази внушителна фигура, дело на скулптора Филип Натан
(Philip Nathan), наподобява Британия, изобразявана върху
флорините (florins) на Едуард VII между 1902 и 1910 г.
От 2007 г. насeтне, по повод 20-годишнината от
отсичането на първата емисия златни британски
инвестиционни монети, реверсът на този тип има нов
дизайн: Британия, седнала надясно, над нея, отляво, маслинов клон. В дясната си
ръка държи тризъбец, в лявата, маслинова клонка. На преден план, легнал лъв, зад
него, щит с елементите на британското знаме.
Монетата е с номинална стойност от 100 британски лири и се произвежда в
Кралския монетен двор на Великобритания. Първата емисия на „Британия“ е
от 1987 г. „Британия“ съществува в следните разновидности: 1, 1/2, 1/4 и 1/10
тройунции.
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Виенска филхармония
(Der Wiener Philharmoniker)
1 тройунция (31,10 грама), злато с проба 999,9 (24 K), диаметър 37,0 мм
Лице:
Избрани музикални инструменти на световноизвестната
Виенска филхармония.
Опако:
Органът в Златната зала на Виенското музикално
дружество (der Wiener Musikverein). Монетата е с
номинална стойност от 2000 австрийски шилинга/100
евро и се произвежда в Монетния двор на Австрия. Първата
емисия, съдържаща монети от 1 и 1/4 унция, е от 1988 г.
През 1991 г. е емитирана монета от 1/10 унция, а през
1994 г. се появява и такава от 1/2 унция. Чистото злато
и уникалното по своя финес изображение, сътворено от
Томас Пезендорфер (Thomas Pesendorfer), ръководител на гравьорския отдел на
„Монета Австрия“ (Die Muenze Oesterreich), превръщат „Виенска филхармония“
в най-търсената европейска златна монета. Неслучайно тя е споменавана
от специалистите по нумизматика като „Европейската златна монета“ .
Златната „Виенска филхармония“ съществува в следните разновидности:
1, 1/2, 1/4 и 1/10 тройунции.
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Канадски кленов лист
(Canadian Maple Leaf)
1 тройунция (31,10 грама), злато с проба 999,9 (24 K), диаметър 30,0 мм
Лице:
Кленов лист, най-популярният символ на Канада.
Опако:
Бюст на английската кралица Елизабет II в профил
надясно.
Монетата е с номинална стойност от 50 канадски долара и
е произведена за първи път през 1979 г. в Кралския канадски
монетен двор. Съдържанието на чисто злато и изящният
дизайн на кленовия лист правят от тази монета достоен
съперник на прочутия „Американски орел“ по световните
борси. „Канадски кленов лист“ съществува в следните
разновидности: 1, 1/2, 1/4, 1/10 и 1/20 тройунции.
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Киви
(Kiwi, New Zealand)
1 тройунция (31,10 грама), злато с проба 999,9 (24 K), диаметър 32 мм
Лице:
Птицата киви, най-популярният символ на Нова Зеландия,
надясно. Изображението е творба на световноизвестният
скулптор Рик Люис (Rick Lewis).
Опако:
Карта на Нова Зеландия и четирите звезди от съзвездието
Южен кръст.
„Златното киви“ съществува в следните разновидности:
1, 1/2, 1/4, 1/10 и 1/20 тройунции.
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Китайска панда
(Chinese Panda)
1 тройунция (31,10 грама), злато с проба 999,9 (24 К), диаметър 32,05 мм
Лице:
Китайската мечка панда.
Опако:
Небесният храм в Пекин.
Монетата е с номинална стойност от 100/500 юана
и се произвежда от 1982 г. в монетния двор в Пекин.
Изображението върху лицевата страна на монетата
се променя ежегодно. „Китайската панда“ съществува
в следните разновидности: 1, 1/2, 1/4, 1/10 и 1/20
тройунции.
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Кругерранд
(Krugerrand)
1 тройунция (33,93 грама), злато с проба 916,7 (22 K),
диаметър 32,6 мм
Лице:
Бюст на Пол Кругер (Paul Kruger), президент на
Южноафриканската република от 1883 до 1902 г., в профил
наляво.
Опако:
Южноафриканска газела (Antidorcas euchore), национален
символ на Южна Африка, в скок надясно. Това е
единствената златна инвестиционна монета, която
няма гравирана лицева стойност, а същата се определя
от ежедневната котировка на златото. Първата емисия
„Кругерранд“ (или за краткост „Кругер“) е произведена
от Южноафриканския монетен двор през 1967 г. и
съдържа само монети от 1 тройунция. Идеята за нейното
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създаване принадлежи на южноафриканската Минна камара, която с това цели
да подпомогне търговията със злато от Южна Африка. През 1980 г. започва
емитирането на кругери и от 1/2, 1/4 и 1/10 тройунции. До наши дни по света
са продадени над 54,5 милиона кругера (46,3 милиона унции или 1440 тона), което
поставя тази златна инвестиционна монета на първо място по продажби в
света. Разпространител на прочутите златни кругери е рафинерията Ранд
(Rand Refinery Limited). „Кругерранд“ съществува в следните разновидности:
1, 1/2, 1/4 и 1/10 тройунции.
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Фиджи
(Fiji, New Zealand)
1/10 тройунция (3,11 грама), злато с проба 999,9 (24 K), диаметър 16 мм,
номинална стойност 10 Фиджи долара
Лице:
Бюст на английската кралица Елизабет II, дело на Рафаел
Маклуф (Raphael Maklouf), в профил надясно.
Опако:
Гербът на островите Фиджи.
Монетата съществува в следните разновидности: 1/10 и
1/20 тройунции.
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Центенарио
(Centenario, Mexico)
41,66 грама злато с проба 900/1000, диаметър 37 мм,
номинална стойност 50 песос
Лице:
Орел с разперени криле.
Опако:
Крилата фигура на победата.
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Наполеон
(Napoleon)
Ca 1/5 тройунция (6,4516 грама), злато с проба 900 (Ca 21,6 K) диаметър 21 мм
Лице:
Бюст на френския император Наполеон III (1808-1873) в
профил надясно.
Опако:
Лавров венец.
Френският наполеон е, без съмнение, най-наситената с
история съвременна златна монета, емитирана в Париж,
Страсбург и Лион от 1852 до 1870 г. Изображението,
представено върху лицевата страна на монетите, е на
Шарл Луи Наполеон Бонапарт (Charles Louis Napoleon
Bonaparte), племенник на знаменития Наполеон I Бонапарт.
Шарл Луи Наполеон е избран за президент на Франция по
време на Втората република, установена с революцията
от 1848 г. Няколко години след това, в резултат на
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държавния преврат от 2 декември 1851 г., е разпусната републиканската
Асамблея, а Луи Наполеон е прокламиран за император под името Наполеон III.
Така за Франция започва един период на просперитет, който продължава две
десетилетия. Френско-пруската война от 1870 г., капитулацията на Париж
след 132-дневна обсада и абдикацията на Наполеон III бележат края на този
изключителен период.
Впоследствие във Франция е създадена Третата република, чиято бурна история
продължава до Втората световна война. След установяването на Втората
империя през 1848 г. започва забележителна реконструкция на Париж, разрешено
е създаването на първите френски инвестиционни банки, а договорът за свободна
търговия с Великобритания от 1860 г. бележи началото на нова ера в световната
търговия. През тази ера международните разплащания се извършват със златни
монети, най-известната от които е френският наполеон. Той се превръща в
своеобразен стандарт за европейските златни монети, като по негово подобие
се емитират паричните единици на Италия, Белгия и Швейцария. Френските
наполеони, заедно с някои златни монети на Османската империя, са основно
разплащателно средство в българските земи до 1878 г. Дори и след тази дата,
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когато вече са се появили първите български левове, златният наполеон не губи
ролята си в живота на българина. Той продължава да бъде една от монетите,
използвани в международните отношения, като същевременно е фаворит на
дедите ни в областта на инвестициите и колекционирането. Скътаните за
„черни дни“ наполеони се предават от поколение на поколение и представляват
част от семейната история на много българи.
В нумизматиката под името „наполеон“ са известни няколко вида монети,
сечени по време на управлението на Наполеон I и Наполеон III. Предлаганите от
ПИБ „наполеони“, илюстрирани по-горе, са основно 20-франковите монети на
Наполеон III и 20-франковия „Френски петел“ (French Rooster), емитиран между
1901 и 1914 г. В зависимост от доставките може да има в продажба и монети с
изображение на Серес (римската богиня на плодородието) или на ангел с малък
френски петел.
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20 франка (8 флорина) Франц Йозеф
(20 Francs/8 Florins Franz Joseph)
Ca 1/5 тройунция (6,4516 грама), злато с проба 900 (Ca 21,6 K), диаметър 21 мм
Лице:
Бюст на Франц Йозеф I (1848–1916) в профил надясно.
Опако:
Гербът на Австро-унгарската империя.
Това е една от най-известните исторически златни
инвестиционни монети, добре познати по българските
земи. В наши дни 20-те франка на император Франц
Йозеф I се емитират отново от правителството на
Австрия, което гарантира тяхното златно съдържание.
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20 крони Франц Йозеф
(20 Corona Franz Joseph)
6,78 г, злато с проба 900 (Ca 21,6 К), диаметър 21 мм
Лице:
Бюст на император Франц Йозеф (1848–1916) в профил
надясно.
Опако:
Гербът на Австро-унгарската империя.
Монетата е с номинална стойност от 20 крони. Емитира
се и в наши дни от австрийския монетен двор.
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Нов суверен Елизабет II
(New Sovereign Elizabeth II)
7,99 г, злато с проба 916,7, диаметър 22,1 мм
Лице:
Бюст на английската кралица Елизабет II.
Опако:
Св. Георги убива змея.
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Сребърни монети

Американски орел
(American Eagle)
1 тройунция (31,1035 г), сребро с проба 999/1000,
диаметър 40,6 мм, номинална стойност 1 долар
Лице:
Женска фигура – персонификация на Свободата в ход
наляво.
Опако:
Американски орел с разперени криле.
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Виенска филхармония
(Vienna Philharmonic)
1 тройунция (31,1035 г), сребро с проба 999/1000,
диаметър 37 мм, номинална стойност 1,50 евро
Лице:
Музикални инструменти
Опако:
Органът от Златната зала на Виенското музикално
дружество.
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Канадски кленов лист
(Canadian Maple Leaf)
1 тройунция (31,1035 г), сребро с проба 999,9/1000,
диаметър 30 мм, номинална стойност 5 долара
Лице:
Бюст на кралица Елизабет II.
Опако:
Кленов лист.

Китайска панда
(Chinese Panda)
1 тройунция (31,1035 г), сребро с проба 999/1000,
диаметър 40 мм, номинална стойност 10 юана
Лице:
Китайската мечка панда.
Опако:
Небесният храм в Пекин.
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Либертад (Мексико)
Libertad (Mexico)
1 тройунция (31,1035 г), сребро с проба
999/1000, диаметър 40 мм
Лице:
Орел, заобиколен от различни изображения
на орли, използвани през вековете като
герб на Мексико.
Опако:
Крилата

фигура

на

победата

от

паметника на независимостта

Първа инвестиционна банка предлага и много други сребърни монети, които са
представени в следващия раздел на каталога.
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Луксозни колекционни серии и продукти
Всички луксозни продукти, включени в този раздел на каталога, се предлагат
на българския пазар само от Първа инвестиционна банка в качеството ú на
официален представител на Новозеландския монетен двор за България и
Балканите.

Сребърни монети от 1 тройунция, проба 999/1000, диаметър
40,7 мм, с цветно или позлатено изображение, за годините от
Лунния календар
С монетите от тази серия, които се радват на изключителна популярност,
Първа инвестиционна банка постави началото на нова колекционерска
традиция. Целта ни е да предоставим на нашите клиенти пълна сбирка от
12 монети с изображения на животните-символи на годините от цикъла на
Лунния календар.
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Година на мишката
(7.02.2008 г. – 25.01.2009 г.)
Първата

монета

от

новата

колекционна серия е емитирана в
тираж от 30 000 екземпляра. Продава
се в луксозна кутия, придружена със
сертификат.

Година на бика
(26.01.2009 г. – 13.02.2010 г.)
На българския пазар бяха разпостра
нени два вида монети, свързани с
тази година: сребърна с позлатено
(тираж: 15 000 екземпляра) и сребърна
с цветно изображение (тираж: 15 000
екземпляра) на бика. Продават се
поотделно, в луксозна кутия, придру
жени със сертификат.
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Година на тигъра
(14.02.2010 г. – 2.02.2011 г.)
Продава

се

в

луксозна

кутия,

придружена със сертификат. Отвън,
цветна картонена кутия, с шарката на
тигрова кожа; отвътре, втора кутия,
от пластмаса, с вдлъбнат отпечатък на
тигрова лапа в снега.
Тираж: 10 000 екземпляра.

Сребърни монети от 1 тройунция, проба 999/1000, диаметър
40,7 мм, с цветно изображение, за празника на Св. Валентин и
за всички влюбени
Първата монета от тази серия беше
представена на българския пазар през
2008 г. Тиражът на емисията е от 16 000
екземпляра. Романтичното и изящно
изображение на два лебеда – символи на
вечната любов – спечели сърцата на хора
от различни полове и възрасти.
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Поради големия интерес на нашите
клиенти към този тип продукт, от
началото на 00 г. разпостраняваме
нова монета от тази серия, отново с
изображение на лебеди, този път на фона
на сърце, съставено от листчетата на
червена роза – друг популярен символ на
любовта.
Тиражът на новата емисия е 0 000
екземпляра.

Монетите се предлагат в елегантна
сребриста кутийка във формата на
сърце, украсена с цирконии. Придружени
са със сертификат.
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Колекционна серия
„Птици от островите Фиджи“
Колекционната монетна серия „Птици от островите
Фиджи“ представя 4 от най-красивите птици на
островите Фиджи в тяхната естествена среда. Върху
монетите от  тройунция сребро с проба 999/000
са изобразени беловрато рибарче, огърличесто лори,
синеглав (лазурен) ширококлюн и островен дрозд.
Колекцията е в елегантна кутия със сертификат,
който е изключително подробен и включва освен
техническите параметри на монетите, информация
за птиците, изобразени върху тях.
Тираж: 4000 екземпляра.

0

Колекционна серия
„Ретро автомобили от 30-тe години“
Новозеландският монетен двор е емитент на серията
от монети, които изобразяват 4 от най-красивите
спортни автомобили от 0-те години на миналия век –
най-забележителното и най-бурното десетилетие от
сагата на автомобила. Това са Auburn 85 и Bugatti Type
5SC Atlantic от 95 г., Packard 4 Boattail от 90 г. и
Duesenberg SSJ от 9 г. Изобразени са върху монети
от  тройунция сребро с проба 999/000. И тази серия
е в луксозна кутия с подробен сертификат, който
включва освен техническите параметри на монетите,
информация за олдтаймерите, изобразени върху тях.
Тираж: 000 екземпляра.



Колекционна серия „Самолети от 30-те години“
Колекционната серия представя върху сребърни монети от  тройунция,
проба на метала 999/000, четири от най-известните самолети на това време:
Gee Bee, Hughes H- Racer, Polikarpov I- и Supermarine S-B. Колекцията е в
елегантна кутия със сертификат, който е изключително подробен и включва
освен техническите параметри на монетите, информация за всеки един от
самолетите.
Тираж: 000 екземпляра.



Колекционна серия „Известни мотори от 30-те години“
Тази колекция се състои от 5 сребърни монети от 1 тройунция сребро с проба
999/1000. Изобразени са мотори от различни години и видове: 1930 BSA Sloper,
1931 Matchless Silver Hawk, 1932 Brough Superior SS 100, 1937 Ariel 1000 Squarefour
и 1938 ИЖ 8. Серията е опакована по абсолютно нестандартен начин, в
масивна кутия под формата на гума за мотоциклет. Сертификатът отново
включва както техническите параметри на монетите, така и подробна
информация за представените на тях мотори. Тираж: 6000 екземпляра.
Петте монети, включени в тази серия се
предлагат и поединично, в капсула и елегантна
картонена

опаковка

със

сертификат,

която има по-младежко излъчване. По този
начин се стремим да направим монетите с
нумизматична

стойност

по-привлекателни

и достъпни за младите колекционери или
ценители.

63

Лимитирана колекционна серия от 3 монети „Баунти“
Лимитираната колекция включва  златни монети (/4 и /5 тройунция)
с проба 999,9/000 и една сребърна монета от една тройунция с частично
позлатяване, които изобразяват легендарния кораб „Баунти“. Световният
тираж на серията е 000 бр., като само 50 от тях ще се разрпостраняват в
България от ПИБ.
Новозеландският монетен двор удостоверява автентичността и качеството
на своите изделия със сертификат, който придружава всяка колекционна серия.
Той включва както техническите параметри на монетите, така
и карта на региона на бунта на кораба „Баунти“ и кратка история
на събитията. Сериите са представени в луксозни дървени кутии,
като на дъното на всяка от тях има копие на секстант – уред,
използван при корабната навигация в миналото.

4

Лимитирана колекционна серия от 2 монети „Баунти“
Колекцията се състои от  златни монети (/4 и /5 тройунция) с проба
999,9/000 с изображения на легендарния кораб „Баунти“. Световният тираж и
на тази серия е 000 бр., като само 50 от тях ще се разпространяват в България
от ПИБ.
И тук автентичността и качеството на продукта е гарантирана със
сертификат. Той включва техническите параметри на монетите, карта на
региона на бунта на кораба „Баунти“ и кратка история
на събитията. Колекциите са в луксозни дървени кутии,
като на дъното на всяка от тях има копие на секстант –
уред, използван при корабната навигация в миналото.

5

Колекционна серия „Панагюрско съкровище“
Колекционната

серия

„Панагюрско

съкровище“

е

плод

на

уникално

сътрудничество между три известни, но разнородни институции: финансова,
културна и международна нумизматична. Създадена е по идея на Първа
инвестиционна банка и Регионален археологически музей Пловдив, а дизайнът
и изработката на монетите са дело на Новозеландския монетен двор. За
първи път мотиви от българското културно наследство сe представят върху
чуждестранни монети.

Номиналът им (2 долара) е предоставен
от далечните тихоокеански острови
Ниуи, част от Британската общност
на народите и едни от най-големите
коралови острови в света.
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Ограниченият тираж на новата монетна серия (5000 екз.), известността на
Панагюрското златно съкровище и изключителната красота на изображенията
превръщат тази нова колекция в желана придобивка за ценителите от цял
свят. По този начин всяко трио монети ще се превърне в своеобразен културен
посланик на България. Разпостранението на новата колекционна серия само в
страни от Британската общност на народите, например, ще обхване почти
всички континенти.
Серията се състои от 3 сребърни
монети от 1 тройунция (31,1035 г),
проба 999/1000, с частично златно
покритие. Диаметърът на всяка
монета е 40,7 мм. Колекцията е
представена в луксозна кутия
с

ефект

на

тъмен

мрамор,

опакована във външна кутия от
лакиран

картон.

Придружена

е от карта с най-известните
тракийски съкровища, намерени в
българските земи и сертификат,
който освен техническите данни
на монетите, включва и подробна
информация

за

Панагюрското

златно съкровище.
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Монети на БНБ
Първа инвестиционна банка предлага голяма част от монетите на БНБ от
благородни метали, които са емитирани след 1990 г. и са придружени от
сертификат. При нас, до изчерпване на наличностите, можете да намерите
и всички нови емисии възпоменателни монети на Националната банка. С
официалното разрешение на БНБ тук представяме накратко и илюстрираме
някои от най-новите български монети.
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Възпоменателна монета
100 години Народен театър „Иван Вазов“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2004 г.
Метал: Ag 999/1000
Тегло: 23,33 г (съществува
и монета-пиефорт с тегло 46,66 г)
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 5000
Коментар: Народният театър „Иван Вазов“ е найстарият театър в България. Той е наследник на
софийската драматична група „Сълза и смях“, която от
1904 г. се нарича Български народен театър. Сградата е
построена по проект на виенските архитекти Херман
Хелмер и Фердинанд Фелнер. Завършена е в края на 1906 г. и е открита за
представления на 3 януари 1907 г. През 1923 г. избухва пожар, който нанася големи
поражения. Театърът е възстановен през 1929 г. по проект на немския архитект
Мартин Дюлфер и на българския строителен инженер Кирил Чапаров. По време
на бомбардировките (1943–1944 г.) е засегнат сериозно, но е възстановен през
1945 г. Последното му преустройство е през 1971–1975 г., когато се създава и
камерна зала.
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Възпоменателна монета
„Съкровищата на България. Летница“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2006 г.
Метал: Аg 999/1000 с частично позлатяване върху
външния пръстен от двете страни на монетата
Тегло: 20 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 10 000
Коментар: Съкровището от Летница е едно от
емблематичните тракийски съкровища, намерени
в българските земи. Открито случайно през 1963 г.
при строителни работи на дълбочина 50–60 см.
Предметите били укрити в бронзов съд, обърнат с
устието надолу. Пластините от позлатено сребро
представят илюстративния цикъл за подвизите на
тракийския херос. Сцените от Летнишкото съкровище дават допълнителна
информация за митологията на древните траки. На монетата е представен
един от подвизите. Съкровището от Летница се съхранява в Националния
археологически музей в София.
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Възпоменателна монета
„България в Европейския съюз“
Номинална стойност: 1,95583 лева
Година на емисия: 2007 г.
Метал: Аg 999/1000 с нанесено частично позлатяване
Тегло: 20 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 14 000
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Възпоменателна монета
„Именити български гласове. Борис Христов“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2007 г.
Метал: Аg 999/1000 с двустранна
оксидация на външния пръстен и
позлатяване върху вътрешния кръг на
обратната страна на монетата
Тегло: 31,10 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 10 000
Коментар: Борис Кирилов Христов е български певец (бас), един от найизтъкнатите оперни изпълнители на миналия век, често определян като найвеликия бас от втората половина на XX век. Учил при италианския маестро
Рикардо Страчари. Гласът му е звучал в Миланската „Ла Скала“, в Римската
опера, в Лондонската опера „Ковънт Гардън“, в Ню Йоркската „Метрополитен“,
в оперните театри на Неапол, Лисабон, Рио де Жанейро, Сан Франциско, София
и много други.
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Възпоменателна монета
„Национални паркове и резервати. Българската планина“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2007 г.
Метал: Аg 925/1000
Тегло: 23,33 г
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 6000

Възпоменателна монета
„Български занаяти. Килимарство“
Номинална стойност: 5 лева
Година на емисия: 2007 г.
Метал: Аg 500/1000 с допълнително
нанесено оцветяване
Тегло: 23,33 г
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 7000
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Възпоменателна монета
„Съкровищата на България. Пегас от Вазово“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2007 г.
Метал:

Аg

999/1000

с

частично

позлатяване върху вътрешния кръг от
двете страни на монетата
Тегло: 20 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 10 000
Коментар: Златният ритон с протоме на пегас (крилат кон в гръцката
митология) е открит случайно в землището на с. Вазово, Разградско. Може да
се предположи, че находката е част от археологическите артефакти, свързани
с историко-археологическия резерват „Сборяново“ в община Исперих. На тази
територия е съществувал тракийски град, разпознат като Хелис, създаден през
IV в. пр. Хр.
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Възпоменателна монета
„130 години от Освобождението на България“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2008 г.
Метал: Аg 925/1000
Тегло: 23,33 г
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 10 000

Възпоменателна монета
„Спортна стрелба“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2008 г.
Метал: Аg 925/1000
Тегло: 23,33 г
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 5000
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Възпоменателна монета
„Именити български гласове. Николай Гяуров“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2008 г.
Метал:

Аg

оксидация

999/1000
на

с

външния

двустранна
пръстен

и

позлатяване върху вътрешния кръг на
обратната страна на монетата
Тегло: 31,10 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 6000
Коментар: Николай Гяуров, известен български оперен певец, бас, е роден на
13 септември 1929 г. Печели няколко престижни конкурса за оперни певци
във Варшава и Париж. Той изпълнява роли в московския „Болшой театър“,
виенската „Щатсопера“, парижката „Гранд опера“, миланската „Ла Скала“,
лондонския „Ковънт гардън“ и нюйоркската „Метрополитън опера“, както и в
много други престижни театри. Забележителни са ролите му на Мефистофел
във „Фауст“ на Шарл Гуно, на Филип II в „Дон Карлос“ на Джузепе Верди, на Дон
Жуан в едноименната опера от Волфганг Амадеус Моцарт и Борис Годунов в
операта на Модест Мусоргски. Гяуров умира в Модена, Италия, на 2 юни 2004 г.
Определян е като един от най-великите басове на планетата.
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Възпоменателна монета
„110 от рождението на Дечко Узунов“
Номинална стойност: 2 лева
Година на емисия: 2009 г.
Метал: Cu 999/1000
Тегло: 16.40 г
Диаметър: 34,20 мм
Тираж: 8000

Коментар: Дечко Узунов е български художник, роден в гр. Казанлък. През 1924
г. завършва образованието си в Художествената академия в София. От 1937 до
1963 г. е извънреден и редовен професор в Академията. Има осем самостоятелни
изложби в България. В чужбина има свои изложби в Белград, Букурещ, Будапеща,
Москва, Париж, Базел, Мюнхен, Кувейт, Пекин. Умира през 1986 г. Наследниците
му даряват голяма част от наследството и творбите му за двете къщи-музеи
на художника в София и Казанлък.
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Възпоменателна монета
„Български занаяти. Грънчарство“
Номинална стойност: 5 лева
Година на емисия: 2009 г.
Метал: Аg 500/1000 с допълнително
нанесено оцветяване
Тегло: 23,33 г
Диаметър: 38,61 мм
Тираж: 6000

Възпоменателна монета
„Св. Димитър Чудотворец“
Номинална стойност: 100 лева
Година на емисия: 2009 г.
Метал: Аu 999/1000
Тегло: 8,64 г
Диаметър: 24 мм
Тираж: 4000
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Възпоменателна монета
„140 години Българска екзархия“
Номинална стойност: 10 лева
Година на емисия: 2010 г.
Метал: Ag 925/1000
Тегло: 20 г
Диаметър: 40 мм
Тираж: 6000
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Начин на съхранение на кюлчета и монети
от благородни метали
Ако искате да съхраните първоначалния блясък на Вашите златни монети
и кюлчета, нашият съвет е да ги докосвате, колкото се може по-рядко. Ако,
въпреки всичко, Ви се наложи да влезете в пряк допир с тях, хващайте ги само
странично, без да пипате лицевата или опаковата им страна. За целта бихте
могли да използвате памучни ръкавици или специални нумизматични пинсети,
които обхващат монетите по техния диаметър. Не забравяйте, че чистото
злато (с проба 999,9 или 24 К) е изключително меко, поради което монетите
или кюлчетата могат да бъдат лесно издраскани, огънати или пробити.
Монетите от фина златна сплав (с проба 916,7 или 22 K) съдържат освен
златото и минимални количества от други метали, които им придават поголяма твърдост. Рискът те да бъдат лесно повредени механично намалява, но
съществува възможността да настъпят промени в нюансирането на техния
цвят. За да намалите вероятността Вашите монети да претърпят подобни
неприятни изменения, ограничете достъпа на въздух до тях. Съветваме Ви
да не изваждате златните инвестиционни монети и кюлчета от тяхната
оригинална пластмасова защитна опаковка. Тя ги предпазва не само от
механични повреди, но и от вредното въздействие на околната среда.
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За да ограничите влажността и негативното ú влияние върху Вашите златни
монети и кюлчета, препоръчително е да поставите силикагел в сейфа или
мебелите, където ги съхранявате. Не забравяйте да го подмените, когато
цветът му е изменен, вследствие на поетата влага. Това е особено важно за
монетите от 22 К злато.
На последно място, но с особена загриженост, бихме искали да насочим
вниманието Ви към въпроса за сигурността на Вашето инвестиционно
злато. Ако вече сте формирали или искате да започнете създаването на
колекция с определена стойност, би трябвало да помислите за наемането на
банков сейф. Съветваме Ви да разгледате внимателно и условията на Вашата
застрахователна полица. Желателно е да прибавите към тях специална
клауза, отнасяща се до Вашата колекция от златни инвестиционни монети и
кюлчета. Прехвърлете още веднъж страниците на този каталог и открийте,
заедно с Първа инвестиционна банка АД, удоволствието и сигурността да
инвестирате в злато. Скъпоценният метал гарантира с присъствието си
между разнообразните Ви инвестиции стабилността на Вашето богатство.
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Инвестиционни диаманти
Диамантите са най-концентрираната форма за съхранение на богатството.
Търсенето на инвестиционни диаманти – брилянти с кръгла форма и тегло,
обикновено над 0,75 карата, цвят D-H, чистота FL-VS 2 – навлиза в период на
възход от 70-те години на миналия век, когато започват големите продажби
извън територията на САЩ.
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Диамантът е дълготрайна инвестиция – не се влияе от промените в модните
тенденции и въздействието им върху вкуса на купувачите, а ценността му е
известна на всички народи. В сравнение с несигурните борсови инвестиции, той
не само запазва, но често и увеличава в дългосрочен план цената си.
Диамантът е универсална инвестиция – стабилизира различни инвестиционни
портфейли срещу политически рискове и инфлация и може да бъде продаден
без загуба в почти всяка точка на света във всяка валута. За разлика от
други инвестиционни продукти като златото, например, диамантите не
представляват част от валутния резерв на никоя държава. Поради това няма
правителство на света, което да упражни натиск върху цените или да постави
под контрол свободния пазар на диамантите.
Диамантът е бързо ликвидна стока – търсенето на инвестиционни диаманти
значително надвишава тяхното предлагане, поради което в кризисни ситуации
те могат да бъдат продадени или разменени много бързо за пари, стоки или
услуги. Всеки инвестиционен диамант е снабден със сертификат, което
повишава неговата ликвидност.
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Диамантът е красив и стойностен подарък – естетическата му стойност е
изключително висока. Инвестиционните диаманти могат да бъдат монтирани
в бижу и да бъдат носени без да загубят от стойността си. С подаръци като
инвестиционен диамант или бижу с диаманти се отбелязват някои от найважните събития в човешкия живот: раждане на дете, годеж и сватба. Такива
подаръци се съхраняват грижливо и се предават от поколение на поколение в
продължение на векове.
Пионер в лансирането на ВИП инвестиционни продукти, Първа инвестиционна
банка сключи договор с водещата международна компания DIC (Diamonds
International Corporation), редовен член и акционер на Антверпенската
диамантена борса, за сделки с инвестиционни диаманти. Те ще бъдат предлагани
на клиентите чрез специализираните звена „Злато и нумизматика“, „Его
Клуб“, „Продажби“ и „Дайнърс клуб Приве“. За да улесни техния избор, банката
предлага индивидуална консултация за определяне на инвестиционните им
цели и интереси и най-точен подбор на конкретен инвестиционен диамант.
Диамантите са опаковани в специален вакуумиран амбалаж, който включва
сертификат от водеща лаборатория, GIA, HRD, IGI. Придружени са и от
подробен сертификат на същата лаборатория. Предвидена е възможност за
тяхното обратно изкупуване при интерес от страна на клиента.
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