
ir bojāts preces oriģināliepakojums, t.i., saskrāpēts, salocīts vai ir atvērts;
lietajiem stieņiem (stieņiem bez oriģināliepakojuma) ir nozaudēts vai bojāts autentiskuma
sertifikāts;
ir bojāts pats investīciju dārgmetāla produkts, t.i., dārgmetāla monēta vai stienis ir ar  bojājuma
pazīmēm (pirkstu nospiedumi, skrāpējumi).

Neņemiet monētas vai stieņus ārā no oriģinālā iepakojuma, ja tādu ir paredzējis ražotājs (ieteikums ir
attiecināms Bullion Uncirculated, Proof grupas monētām un kaltajiem stieņiem).
Saglabājiet stieņu sertifikātu, ja tāds tika izsniegts atsevišķi (lieto stieņu gadījumā).
Monētas, kurām ražotājs nav paredzējis glabāšanu kapsulā (Bullion grupas monētas), drīkst ņemt rokās. Ņemot
rokās dārgmetāla monētu bez iepakojuma, vienmēr turiet to aiz malām vai monētas jostas.
Nepieskarieties monētas aversa vai reversa virsmai, jo uz virsmas var palikt redzami pirkstu nospiedumi. Pirkstu
nospiedumus nav iespējams notīrīt pilnībā, īpaši no spoguļvirsmas. Pat mēģinot notīrīt monētas virsmu ar
vismīkstāko drānu, uz virsmas tiks atstātas sīkas skrambas.
Ja vēlaties pieskarties monētas virsmai, tad ieteicams valkāt tīrus, baltus cimdus (ieteikums ir pieļaujams tikai
Bullion grupas monētām).
Ieteicams monētas un stieņus uzglabāt tā, lai tie savstarpēji nesaskartos, jo uz to oriģināliepakojuma virsmām
var rasties skrambas. Glabājiet monētas un stieņus tiem paredzētajās kastēs vai iepakojumos.
Monētas vai stieņus nedrīkst berzēt pret jebkādu virsmu. Nav ieteicams nēsāt stieņus vai monētas makā vai
kabatā, jo ar laiku iepakojums zaudēs savu sākotnējo izskatu, kas var ietekmēt dārgmetāla atpirkšanas cenu.
Vēsturiskās monētas, kas ir bijušas apgrozībā kā maksājuma līdzeklis zelta standarta laikos, normālā kvalitātē ir
gan ar skrambām, gan ar nelieliem robiem un pat netīrumiem starp zīmējuma elementiem. Šādas monētas
nekad netīra un tām nepulē virsmu, lai uzlabotu monētas izskatu, monētām jāsaglabā tās vēsturiskais un
autentiskais izskats.

Monētas un stieņi no augstākās proves dārgmetāla ir
salīdzinoši mīksti, tāpēc tos var viegli sabojāt. 
Dārgmetāla produkta atpirkšanas vērtība var samazināties, ja:

Kā apieties ar zeltu?
Ieteikumi, kā saglabāt investīciju produktu sākotnējā stāvoklī.
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