
megrendelő lap  
nemesfém befektetéshez

Arany Ezüst DEPO NR.: HU01F

Program 
megnevezése:

    Egyösszegű 
nemesfém befektetés/ 
Gold Life Program

   Optimum Gold

   Premium A     Megtakarítási 
program

   Gold Life Spar Program    Gold Life Premium Spar Program    Egyéb:

   Premium B    15/10 Program    Golden KID program

   Standard    Golden Years Program

 Programtól függően a Megrendelő laphoz Általános szerződési feltételek kiegészítés csatolandó.
 

1A Befektető     Úr    Úrhölgy    Cég

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely  Házszám

Értesítési cím:

                                       

Irányítószám Lakhely / Székhely  Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                            

Bankszámlaszám IBAN SWIFT kód Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás  Mindösszesen 15.000 EUR-tól

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

 

1B Befektető     Úr    Úrhölgy    Képviseletre jogosult / Cég1

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely Út / utca / tér / köz Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás  Mindösszesen 15.000 EUR-tól

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

 

1C Befektető     Úr    Úrhölgy    Képviseletre jogosult    Golden Kid program kedvezményezettje

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely Út / utca / tér / köz Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás  Mindösszesen 15.000 EUR-tól

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

1 Amennyiben cég a megrendelő, a képviseletre jogosult személy adatait kérjük az 1B és 1C Befektető mezőkben megjelölni.  
A megrendelő lap mellé 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti vagy munkatárs által ellenjegyzett másolata csatolandó!
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Szerződési feltételek  Egyösszegű befektetés Megtakarítási program rendszeres részletfizetéssel

Célösszeg                        
, 

      €

Megtakarítási időszak             
.
      -től       év

Fizetési gyakoriság     havi    negyedéves    féléves    éves

Megtakarítási összeg fizetési gyakoriság szerint                       
, 

      €

5% Ázsió (Célösszeg x 0,05)                       
, 

      €

 

Szerződéskötéskor fizetendő/utalandó

Célösszeg2                       
, 

      €

Ázsió                      
, 

      €                      
, 

      €

Fizetési gyakoriság szerinti díj                       
, 

      €

Szerződéskötéskor megrendelt                       
, 

      € 
nemesfém ára („lebegő szortival”)

Egyéb befizetés                       
, 

      €                      
, 

      € 
(rendkívüli befizetés, letétkezelési díj stb.) 

Szállítási költség                      
, 

      €                      
, 

      €

Mindösszesen                      
, 

      €                      
, 

      €

Kizárólag Arteus Golden Years Program esetén töltendő ki:

Jelen szerződés aláírásával Ügyfél az Arteus Golden Years Program választása esetén a fent megjelölt megtakarítási célösszegének elérése esetén megbízza az ARTEUS-t,  
hogy számára a program alapján a kifizetés a következők szerint történjen:

A kifizetési időszak (minimum 5 év, maximum 10 év)      év, azaz                          év

A kifizetés gyakorisága    negyedéves    féléves

 
 Egyösszegű befektetés esetén  Megtakarítási program esetén a szerződés aláírásakor megrendelt 

szortimentre vonatkozóan.3 

    kiszállítási megbízást adok 

    letétkezelési megbízást adok    kiszállítási megbízást adok                 

 

Szállítási cím

Kiszállítandó mennyiség:

      db          g tömb/érme        db          g tömb/érme        db          g tömb/érme        db          g tömb/érme

          

Érme esetén megnevezés

      db          uncia tömb/érme        db          uncia tömb/érme        db          uncia tömb/érme        db          uncia tömb/érme

          

Érme esetén megnevezés

    A jelen okiratot aláíró megrendelők/befektetők aláírásukkal kölcsönösen meghatalmazzák egymást, hogy jelen szerződéssel, továbbá az e szerződés alapján megvásárolt 
nemesfémmel kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjanak egymás képviseletében. Felek tudomásul veszik, hogy a cég által küldött információk, valamint az online hozzáférési lehetőség 
az 1A Befektető nevére és címére szólnak. Jelen meghatalmazás írásbeli visszavonásig érvényes.

   Igazolom, hogy a Megrendelő lap kitöltése napján érvényes árlistát a közvetítőtől átvettem (ár az ÁSZF szerint).

    Alulírott megrendelő a jelen megrendelő lapon megjelölt nemesfém programot illetve nemesfémmennyiséget megrendelem, 
elolvastam, megértettem és elfogadom a hátoldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételeket és programtól függően a csatolt ÁSZF Kiegészítés dokumentumot.

Premium A és Premium B Program esetén töltendő ki!

    Kiemelten zárt adatkezelést igényelek       Csak a személyes adataim titkosítását kérem, a kapcsolattartás e-mail-en és telefonon lehetséges

Az esedékes számlaösszeget az alábbi számlára kérjük átutalni (az utalásnál kérjük feltüntetni a Depo számot és az utalás jogcímét pl. ázsió, szállítási költség, nemesfém ára stb.):

   ARTEUS CAPITAL GmbH, VOLKSBANK NIEDERÖSTERREICH – BLZ 47150 számlaszám: 32565420000, EUR IBAN: AT734715032565420000  BIC VBOEATWWNOM

   ARTEUS CAPITAL GmbH, SBERBANK EUR számlaszám: 14100000-18245348-01000002, IBAN: HU14 14100000-18245348-01000002  SWIFT KÓD: MAVOHUHB

   ARTEUS CAPITAL GmbH, SBERBANK HUF számlaszám: 14100000-18245349-01000001, IBAN: HU85 14100000-18245349-01000001  SWIFT KÓD: MAVOHUHB 

 

Megjegyzés

Helység/Dátum

       
 A Vevő(k) / Cégképviseletre jogosult(ak) aláírása

                                                                           

Munkatársi szám Munkatárs neve Aláírás

Head Office tölti ki:                                                               
.
     

.
     

 iktatta  dátum rögzítette  dátum árlista dátuma

2Ezüst megrendelés esetén – amennyiben a Befektető nem rendelkezik UID számmal – bruttó összeggel kell számolni: (Célösszeg × 1,03) × 1,2
3Megtakarítási program esetén a letétkezelés az ÁSZF-nek megfelelően kötelező!

(„lebegő szortival”: napi árlista szerinti ár × 1,03)

(Ezüst befektetésnél nem adható letétkezelési 
megbízás abban az esetben, amennyiben 
az UID számmal rendelkező befektető nettó 
(ÁFA nélküli) összeget fizetne.)

ARTEUS GOLD & MONEY KFT.  |  H–1134 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 59.  | TELEFON: +36 1 510 0572  |  FAX: +36 1 814 2130 
E-MAIL: OFFICE@ARTEUS-GM.COM  |  WWW.ARTEUS-GM.COM

SORSZÁM GMHU: 

A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ADATAI (JOGI SZEMÉLY ELJÁRÓ KÉPVISELŐJE ESETÉN IS)

családi és utóneve:  

születési neve:  

születési helye és ideje: , 

anyja neve: 

állandó lakcíme: 

tartózkodási helye:  

azonosító okmányának típusa és száma:    

állampolgársága:  adóazonosító jele:  lakcímkártya száma:  

külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye: 

Alulírott, mint a jelen ügyben - a pénzmosás és a terrorizmus fi nanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) alapján - 
azonosított ügyfél hozzájárulok, hogy az Arteus Gold & Money Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.,  cégjegyzékszáma:  
01-09-979339; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószáma: 13988773-2-41.; közösségi adószáma: HU13988773.; a továbbiakban: 
ARTEUS G&M) az általam a részére bemutatott okirataimról papír alapon, illetve digitálisan másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében 
rögzítse, kezelje. Kijelentem, hogy a fentiek szerint rögzített adataim a valóságnak megfelelnek, azonosításra átadott okmányaim valódiak és érvényesek.

Tétel 
sorszáma

Tárgy leírása 
TÍPUS, MÉRET, EGYÉB JELLEMZŐ

Feltételezett 
fi nomság
KARÁT

Bruttó 
súly 
GRAMM

Idegen anyagot 
(követ, porcelánt, 
gyöngyöt) a tárgy 
tartalmaz 
IGEN/NEM

Idegen 
anyagot 
visszakérem 
IGEN/NEM

Amennyiben a vizsgálat 
alapján a termék nem 
felel meg a feltételeknek, 
visszakérem
IGEN/NEM

Fotó készült 
a tárgyról
IGEN/NEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Darabszám összes (számmal, betűvel):    

Bruttó súly összesen (számmal, betűvel)/gramm:  

A vételár   25  50  75  100 %-át kérem az Arteus Capital GmbH céggel  év    hó  napján kötött,

 Depo számú szerződésemre átutalni. Az átutalás összege Euróban kerül meghatározásra. Az átutalás és a deviza átváltás kezelési költsége díjmentes.

A FENNMARADÓ ÖSSZEG TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA (KERESKEDELMI KÉPVISELŐ IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN):
 
banki utalás a következő bankszámlára: 

 postai kifi zetés a következő címre: 

 irodai készpénz kifi zetés

 listában felsorolt tárgyakat átvettem. Biztonsági tasak sorszáma:  

Kelt:       
 Átadó / Ügyfél Atvevő / Arteus munkatárs

Munkatárs neve:  Munkatárs aláírása:  Munkatársi száma: 

Munkatárs elérhetősége: Telefon:  E-mail: 
 
Az ügyfél azonosságát ellenőriztem, az azonosság igazoláshoz szükséges okmány másolatát az ügyfél aláírásával csatoltam.

Alulírott megrendelő aláírásommal igazolom, hogy a Gold&Money törtarany eladására/beváltására vonatkozó tájékoztatót megkaptam és a lehetőséggel nem 
kívánok élni. (Megj.: Ebben az esetben kérjük az oldalt áthúzni.) 

Helység, dátum:     
   Ügyfél

Telefonszám:  

E-mail: 

Ajánlat törtarany eladására

OFFICE TÖLTI KI

BEÉRKEZÉS DÁTUMA:  IKTATTA:  BECSÜSNEK ÁTADÁS DÁTUMA:  ÁTVETTE: G
M
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ÁlTalÁnOS SZerZődÉSI FelTÉTeleK

teljes összegben beérkezett befizetések részletfize-
tésnek minősülnek, amelyeket az ARTEUS jogosult 
elsődlegesen a még ki nem egyenlített költségekbe 
(ázsió, szállítási költség, raktározási díj stb.), majd ezt 
követően a még fennmaradó vételárhátralékba be-
számítani, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a befize-
tésnek milyen jogcímet jelölt meg.

Megtakarítási program esetén az ARTEUS jogosult az 
ügyfél által határidőre meg nem fizetett mindennemű 
költséget – beleértve ebbe az ázsiót is – a letétbe he-
lyezett nemesfémekből a határidő lejáratának napján 
érvényes vételi árfolyamon levonni, amennyiben az 
ügyféltől egyéb befizetés nem érkezett.

Amennyiben az Ügyfél az ARTEUS-tól megvásárolt 
nemesfémet az ARTEUS részére kívánja eladni, úgy 
erre vonatkozó írásos ajánlatában köteles megjelölni 
azon bankszámlaszámot (a szükséges banki azonosí-
tó számokkal együtt), amelyre a nemesfém visszavá-
sárlási árát kéri átutalni. 

Az Ügyfélnek járó visszavásárlási ár az Ügyfél szabály-
szerű írásbeli eladási ajánlatának az ARTEUS-hoz tör-
ténő beérkezését követő ausztriai banki munkanaptól 
számított 8 (nyolc) banki napon belül esedékes, ha a 
nemesfém megfelel a visszavásárlási feltételeknek.

Az Ügyfélnek jogában áll, hogy az általa megvásá-
rolt és ARTEUS igénybevételével letétbe helyezett 
nemesfémállományát — az ARTEUS aktuális árlistája 
alapján kiszámított mértékű kiszállítási díj ellenében — 
kiszállíttassa a maga részére, és azt harmadik személy 
részére is értékesítheti.

Amennyiben az Ügyfél személyében jogutódlás 
következik be, illetve az ügyfél neve, illetve egyéb, 
a személyazonosításához szükséges adata megvál-
tozik, úgy azt az alkalmazandó jogszabályi rendel-
kezések szerinti dokumentumokkal köteles igazolni 
az ARTEUS részére. Ennek hiányában az ARTEUS az 
Ügyfél részére kifizetést, kiszállítást nem teljesíthet, 
illetve a pénzmosás és a terrorizmus elleni jogszabá-
lyok alapján köteles az illetékes hatóságoknak beje-
lentést tenni.

3. A megtakarítási programra, bónusz kedvezmény-
re vonatkozó különös rendelkezések

Az Ügyfél megrendelésének leadásakor jogosult ki-
választani, hogy kíván-e speciális egyösszegű befek-
tetési vagy megtakarítási programot végrehajtani. 
ARTEUS az aktuális hirdetményében jogosult megha-
tározni ezen speciális nemesfémprogramok feltétele-
it. Az ARTEUS a megtakarítási programba befektető 
Ügyfél részére – az aktuális hirdetménye szerinti – ún. 
bónusz kedvezményt nyújt, amelynek keretében, az 
Ügyfél által meghatározott befektetési célösszeg-
nek a vállalt futamidő alatti teljes befizetése esetén, 
a nemesfém árfolyamának alakulásától is függően, 
a befektetett összegből egyébként megvásárolható 
mennyiséghez képest többlet nemesfémmennyisé-
get bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

Amennyiben az Ügyfél a megtakarítási program ese-
tén a vállalt befizetési kötelezettségével 1 (egy) évet 
meghaladó tartamban késedelembe esik, úgy az 
ARTEUS-szal fennálló adásvételi szerződése minden 
külön intézkedés és/vagy jognyilatkozat nélkül meg-
szűnik. Ezen esetben az Ügyfél kizárólag az addigi be-
fizetései alapján megvásárolt nemesfémmennyiségre 
jogosult, azonban a bónusz kedvezményt, azaz az ad-
dig a javára jóváírt többlet nemesfémmennyiséget el-
veszíti. Az adásvételi szerződés megszűnése nem érin-
ti az Ügyfél és az ARTEUS között fennálló raktározási 
szerződést. Az ARTEUS jogosult az Ügyfél letétkezelt 
nemesfém-mennyiségéből a célösszeg szerinti – az 
ARTEUS mindenkori vételi árlistája alapján számolt 5 
(öt) százalékának megfelelő nemesfém mennyiséget, 
megtakarítási szerződésenként a megtakarítási célösz-
szeg teljes elérésének időpontjáig zárolni. Az Ügyfél a 
zárolt mennyiség kiszállítását és/vagy visszavásárlását 
a megtakarítási célösszeg eléréséig, illetőleg a szerző-
dés megszűnéséig nem jogosult  kérelmezni, a zárolt 
mennyiségen felüli nemesfém-mennyiségre pedig 
a kiszállítatás szabályait megfelelően alkalmazni kell. 
Az ARTEUS az adásvételi szerződés célösszegének 
elérése előtti megszűnése esetén jogosult a zárolt 
nemesfém-mennyiségből - szerződés megszüntetési 
díj jogcímen - a szerződés megszűnésének napján ér-
vényes vételi árlista alapján – tömegegységben levon-
ni a megtakarítási célösszeg és az Ügyfél által addig 
ténylegesen befizetett összeg különbözetének 5 (öt) 
százalékát.

– árfolyam alapján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére 
a nemesfémet.

Megtakarítási program választása esetén az Ügyfél 
kizárólag befektetési aranyat jogosult az ARTEUS-
tól vásárolni, mely esetben az Ügyfél jogosult meg-
határozni az általa megtakarítani kívánt célösszeget, 
továbbá azon időtartamot, és fizetési gyakoriságot, 
amelyeket igénybe kíván venni a célösszeg elérésére. 

Az ARTEUS fenntartja magának a jogot a nemesfém-
tömbök minimálisan megvásárolható mennyiségei-
nek, és tömegegységeinek; valamint az egyösszegű 
befizetés, illetve a megtakarítási célösszeg legkisebb 
mértékének; továbbá a megtakarítási program leg-
rövidebb időtartamának, és a fizetési gyakoriság 
választható időközeinek meghatározására; illetőleg 
mindezeknek a jövőre nézve történő megváltoztatá-
sára. Az előzőeknek a jövőben történő megváltozta-
tása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. 

Az Ügyfél által történő nemesfémvásárlás esetén a 
vételár, az Ügyfél befizetésének az ARTEUS-hoz tör-
ténő beérkezését követő ausztriai banki munkanapon 
érvényes eladási árlista alapján kerül meghatározásra. 

Amennyiben az Ügyfél az általa az ARTEUS-tól meg-
vásárolt nemesfémet az ARTEUS részére kívánja el-
adni, úgy a vételár — az ARTEUS által letétként kezelt 
nemesfémek tekintetében — az Ügyfél írásbeli eladási 
ajánlatának az ARTEUS-hoz történő beérkezését kö-
vető ausztriai banki munkanapon érvényes vételi ár-
lista alapján kerül meghatározásra, míg a korábban 
kiszállított nemesfémek tekintetében azoknak az 
ARTEUS-hoz történt fizikai beszállítását követő auszt-
riai banki munkanap vételi árlistája alapján.

Az Ügyfél valamennyi, az ARTEUS-szal lebonyolított 
nemesfém-vétellel kapcsolatos járulékos szolgálta-
tásért, az adott nemesfémmennyiség vételárán felül, 
annak 5%-át (öt százalékát) kitevő egyszeri ügyintézé-
si díjat (ázsió) köteles az ARTEUS részére megfizetni. 
Megtakarítási program esetében az ügyintézési díj 
számításának alapja az Ügyfél által a Megrendelő 
Lapon megjelölt megtakarítási célösszeg.

Az ázsió teljes összegének megfizetése egyösszegű 
befektetés esetén a vételárral, megtakarítási program 
esetén pedig a célösszeg első részletének megfizeté-
sével együtt esedékes. Amennyiben az Ügyfél megta-
karítási program keretében éves fizetési gyakoriságot 
választ, és fizetési kötelezettségét teljes mértékben, 
legkésőbb az Ügyfél által vállalt, a megrendelő la-
pon rögzített lejárati hónap utolsó napjáig teljesíti az 
ARTEUS felé, úgy az Ügyfél által a legelső vételárrész-
let megfizetésével együtt teljesített ázsió összegét a 
megtakarítási összeg maradéktalan elérése napján 
érvényes árfolyamon az ARTEUS aranyra váltja, és azt 
az Ügyfél számára jóváírja.

A Megrendelő Lapon feltüntetett befektetés össze-
ge (vételár), illetve a befektetési célösszeg utólag az 
Ügyfél által egyoldalúan nem módosítható. 

A vételár, illetve megtakarítási program esetén a vé-
telár utolsó részletének megfizetésével a vétel befeje-
zettnek minősül. Az Ügyfél ezt meghaladó befizetései 
az Ügyfél részére – az esetleges költségek levonását 
követően – visszafizetésre kerülnek.

Az ARTEUS egyetlen közvetítője sem fogad el befize-
tést készpénzben, vagy csekken, vagy bármely más 
formában. Az Ügyfél az ARTEUS részére kizárólag 
annak a Megrendelő Lapon megjelölt számlaszámára 
vagy készpénzben teljesíthet befizetést. Készpénzes 
befizetés átvételére, és az erről szóló átvételi elismer-
vény kiállítására kizárólag az Arteus által írásban meg-
bízott személy jogosult. Számlaszámra teljesített befi-
zetés esetén az Ügyfélnek olyan átutalási módot kell 
választania, hogy az az ARTEUS számláján ne okozzon 
költséget. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettsé-
gének megszegéséből eredően az ARTEUS-nak bár-
mely költsége keletkezik, úgy ezeket az ARTEUS az 
aktuális banki kondíciós lista alapján jogosult beszá-
mítani az Ügyfél befizetésébe, ebben az esetben, az 
így fennmaradó összegért kerül megvételre nemes-
fém az Ügyfél részére. 

Az ARTEUS kizár minden felelősséget minden olyan 
kárért, követelésért, amely a fizetési feltételek Ügyfél 
általi be nem tartásából adódnak.

Az Ügyfél által megrendelt nemesfém gyártói meg-
rendelésére a teljes vételárnak az ARTEUS bank-
számláján, vagy az általa megbízott közjegyző letéti 
számláján euróban történő jóváírását követő ausztriai 
banki munkanapon kerül sor. A bármely okból nem 

Jelen dokumentum kizárólagos jelleggel szabályoz-
za azon általános szerződési feltételeket (a további-
akban: ÁSZF), amelyek az ARTEUS CAPITAL GmbH 
(A-1010 Wien, Teinfaltstraße 8/4, Cégjegyzékszám 
(Nyilvántartási szám): FN 333052 h, a továbbiakban: 
ARTEUS) és szerződő partnerének (a továbbiakban: 
Ügyfél) azon szerződéses kapcsolatára vonatkoznak, 
amely az Ügyfél részéről az ARTEUS-tól való, befek-
tetési aranyra, valamint ezüstre vonatkozó nemesfém-
vásárlásra, az ilyen nemesfémnek az ARTEUS által tör-
ténő visszavásárlására, illetve letétkezelésére irányul.

1. A szerződés létrejötte

Az Ügyfél az ARTEUS részére megküldött (átadott), 
az ARTEUS által meghatározott formájú nemesfém 
megrendelő formanyomtatvány (a továbbiakban: 
Megrendelő Lap) aláírásával magára nézve kötelező 
jellegűnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az 
Ügyfél által aláírt Megrendelő Lap az Ügyfél akaratá-
nak mindenben megfelelő magánokiratnak minősül.

Az Ügyfél által megfelelően kitöltött és aláírt 
Megrendelő Lap, valamint a nemesfémnek az 
ARTEUS-nak történő eladására vonatkozó írásos aján-
lata minden esetben kötelező érvényű ajánlatnak mi-
nősül az Ügyfél részéről. Az ARTEUS kifejezetten fenn-
tartja magának a jogot, hogy bármely megrendelést 
külön indokolás nélkül elutasítson. A megrendelés 
teljesítésének elmaradása a teljesítés elutasítására 
vonatkozó ráutaló magatartásnak minősül.

Az Ügyfél vásárlási szándéka esetén az adásvételi 
szerződés – a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetle-
ges egyéb feltételek megvalósulása esetén – kizáró-
lag akkor jön létre, amennyiben az Ügyfél a nemes-
fém – ázsiót, szállítási díjat és/vagy letétkezelési díját 
is – tartalmazó vételárát, vagy annak bármely részletét 
megfizeti az ARTEUS részére. 

Az ARTEUS kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél 
által az ARTEUS-tól megvásárolt nemesfémet az 
ARTEUS – a visszavásárlás időpontjában - aktuális 
hirdetményében megjelölt feltételeknek megfele-
lően visszavásárolja. Amennyiben az Ügyfél az általa 
megvásárolt nemesfémet az ARTEUS részére kívánja 
eladni, úgy az erről szóló adásvételi szerződés létre-
jöttéhez — az Ügyfél írásbeli ajánlatán kívül — szük-
séges, hogy az ARTEUS-szal érvényes letétkezelési 
szerződése álljon fenn, vagy az eladni kívánt nemes-
fémmennyiség az ARTEUS-hoz előzetesen tényle-
gesen beérkezzen. Az ügyfél és az ARTEUS között 
megtakarítási szerződés (Megtakarítási program) 
kötése esetén minden külön jognyilatkozat nélkül, au-
tomatikusan a nemesfém letétkezelésére vonatkozó 
szerződés is létrejön. Egyösszegű befektetés esetén 
a letétkezelés létrejöttéhez az Ügyfél részéről a le-
tétkezelésre vonatkozó írásbeli megbízás, valamint 
a nemesfém megvásárlását követően a nemesfém 
tényleges letétbe helyezése szükséges.

Az ARTEUS kötelezettséget vállal, hogy a tőle el-
várható gondossággal, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően jár el az Ügyfél személyazonosságának, 
ügyletkötési képességének és jogosultságának ellen-
őrzésekor. Az ARTEUS azonban teljes körűen kizárja 
a felelősségét mindazon károkért, amelyek abból 
erednek, hogy az Ügyfél, vagy harmadik személy a 
személyazonosság, illetve az ügyletkötési képesség 
és jogosultság tekintetében bűncselekményt, sza-
bálysértést követett el, illetőleg ezek vonatkozásában 
megtévesztette az ARTEUS-t.

2. A nemesfém megvásárlása, eladása

Az Ügyfél a megrendelésének leadásakor jogosult 
kiválasztani, hogy egyösszegű befektetést, vagy ún. 
megtakarítási programot kíván-e végrehajtani, s hogy 
az általa befektetni kívánt pénzösszegért egyösszegű 
befektetés esetén arany, vagy ezüst nemesfémtöm-
böt kíván-e vásárolni. Egyösszegű befektetés esetén 
jogosult az Ügyfél azt is meghatározni, hogy az általa 
megvásárolandó nemesfémmennyiség — a piaci le-
hetőségeket figyelembe véve — milyen tömegegy-
ségű tömbökben kerüljön beszerzésre a számára. 
Amennyiben az Ügyfél nem él ezen jogaival, úgy 
az ARTEUS kizárólagosan jogosult meghatározni a 
megrendelés beérkezésekor a nemesfém fajtáját és 
tömegegységét, az aktuális árfolyamok és saját kész-
letének figyelembe vételével. 

Az ARTEUS az aktuális hirdetményében jogosult 
meghatározni, hogy az Ügyfél által befektetett pénz-
összeg mértékétől függően, mely – a kereskedelem-
ben kapható tömeg-mértékegységű nemesfémtömb 



4. A nemesfém kiszállítása

Az Ügyfél mind egyösszegű befektetés, mind meg-
takarítási program esetén jogosult — az ARTEUS ak-
tuális hirdetményében megjelölt szállítási költség 
előzetes megtérítése esetén – a nemesfém kiszállítá-
sát kérni az általa meghatározott – az Európai Unió te-
rületén található — szállítási címre. Az Európai Unión 
belül a szállítási feltételek országonként eltérhetnek, 
ezen feltételeket az ARTEUS aktuális hirdetménye 
tartalmazza. A nemesfém kiszállítása a megrendelés-
sel egyidejűleg történt kiszállítási megbízás esetén 
a vételi összegnek és egyéb esetleges díjaknak (pl. 
szállítási költség) az ARTEUS-hoz történő beérkezé-
sét követő 30 (harminc) banki napos határidőn belül, 
a letétben lévő nemesfém kiszállíttatása esetén a ki-
szállítási megbízástól számított 15 (tizenöt) banki na-
pos határidőn belül, szállítmányozó cég igénybevé-
telével történik. A kiszállítási díj mértéke: az ARTEUS 
aktuális hirdetményében megjelölt összeg, amely a 
kiszállított nemesfémmennyiség aktuális értékéhez 
igazodik.

A nemesfémek javasolt legkisebb kiszállítási mennyi-
sége 100 (száz) gramm. 

Megtakarítási program választása esetén a megta-
karítási program célösszegének teljesítése előtt az 
Ügyfél csak akkor kérheti a nemesfém kiszállítását, 
ha az addig befizetett megtakarítási összegből ösz-
szegyűlt nemesfém mennyiség eléri a minimum 10 
gramm össztömeget (bónusz mennyiség nélkül). A 
teljes célösszeg beérkezésekor az ARTEUS a pénz-
ügyi kerekítés szabályait alkalmazza a kiszállítható 
nemesfém-mennyiség meghatározásánál. A jelen 
ÁSZF szerint ki nem szállítható törthányad nemesfém 
pénzbeli ellenértékére az Ügyfél nem jogosult.

Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben szabályo-
zottak alapján a nemesfém kiszállítását igényli, úgy 
az ARTEUS a nemesfémet az Ügyfél költségére, de az 
ARTEUS biztosítási kockázata mellett, egy erre alkal-
mas értékszállító társasággal az Ügyfél által a meg-
rendelő lapon megjelölt címére kiszállíttatja.

A nemesfém szállítmány megérkezésekor az Ügyfél 
vagy a szállítmány átvevője köteles a nemesfém-
szállítmány csomagolását és lezárását (plombálását) 
azonnal ellenőrizni és mindennemű kifogását azon-
nal írásban jelezni az ARTEUS felé. Amennyiben a 
csomagoláson vagy annak lezárásán látható sérülés 
van, az Ügyfélnek vagy az átvevőnek meg kell ta-
gadnia a szállítmány átvételét és ezt a körülményt az 
ARTEUS felé haladéktalanul írásban jelezni. A külső-
leg sérült, lezáratlan vagy hiányosan lezárt, nem tel-
jes vagy elveszett küldeményeket az Ügyfél köteles 
azonnal jelezni az ARTEUS felé, ellenkező esetben 
megszűnik a biztosítási védelem. Ebben az esetben 
az Ügyfél nem jogosult a nemesfém-szállításból adó-
dó szavatossági vagy kárpótlási igényét az ARTEUS-
szal szemben érvényesíteni.

5. A nemesfém letétkezelése

A letétkezelési szerződés a nemesfém ARTEUS által 
történő letétbe helyezésével lép hatályba. 

Az ARTEUS a letétbe helyezést saját nevében, kizá-
rólag nagybiztonságú, átfogó biztosítással rendel-
kező nemesfémraktárakban, erre szakosodott cégek 
igénybevételével végzi, ahol szavatolt, hogy illetékte-
len személyek a nemesfémhez nem férhetnek hozzá. 
A letétbe helyezésről, annak megtörténtét követő-
en az ARTEUS haladéktalanul, a letét pontos helyét 
megjelölve, írásban értesíti az Ügyfelet.

A letétkezelés tömegmértékegységben meghatároz-
va, oly módon történik, hogy a nemesfém tulajdona 
kizárólag az Ügyfelet illeti meg, aki a befektetésének 
megfelelő, és javára elkönyvelt mértékben tulajdon-
résszel rendelkezik a nemesfémraktár mindenkori 
nemesfémállományában.

A letétkezelési díj mértéke: az Arteus aktuális hirdet-
ményében megjelölt összeg, amelyhez hozzáadó-
dik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
mértékű általános forgalmi adó. A letétkezelési díj 
számításának alapját a letétbe helyezés első évében 
a letétbe helyezés kezdő időpontjában meglévő, va-
lamint megtakarítási program választása esetén az 
adott évben a megtakarítási program szerint letétbe 
helyezendő nemesfémmennyiség képezi, amely idő-
arányosan kerül kiszámításra (pro rata temporis) és az 
Ügyfél első befizetéséből levonásra kerül.  Az ezt kö-
vető években a letétkezelési díj az adott naptári év ja-
nuár első ausztriai munkanapján fennálló mennyiség 

és a megtakarítási program esetén az Ügyfél által 
szerződés szerint a tárgyévben befizetendő megta-
karítási összeg alapján kerül kiszámításra. 

A letétkezelési díj, az ügyfél által a megtakarítási 
programban vállalt részletfizetéseken felüli befi-
zetések esetén, azok jóváírását követően korrigá-
lásra kerül. 

A letétkezelési díj minden esetben előre, első alka-
lommal a vételár vagy annak bármely részletének be-
fizetésével egyidejűleg, illetve azt követően minden 
naptári év január hónapjának első ausztriai munka-
napján esedékes.

Az ARTEUS minden naptári évben, január első auszt-
riai munkanapjára vonatkozó érvénnyel kötelező 
tartalmú kimutatást készít az Ügyfél letétbe helyezett 
nemesfémállományáról, amely alapján a letétkeze-
lési díj számlázásra kerül és azt írásban megküldi az 
Ügyfél részére, annak a Megrendelő Lapon feltünte-
tett e-mail címére, ennek hiányában a lakcímére. Az 
Ügyfél a kimutatás kézhezvételétől számított 30 (har-
minc) napon belül köteles az azzal kapcsolatos min-
dennemű kifogását, írásban megküldeni az ARTEUS 
részére, mely határidő jogvesztő, s annak leteltét 
követően a kimutatás az Ügyfél által elfogadottnak 
tekintendő. A kifogás előterjesztésére megállapított 
határidő leteltét követően a nemesfém tömegmér-
tékegységben meghatározott, az adott naptári évre 
vonatkozó letétkezelési díját az ARTEUS az Ügyfél 
részére kiszámlázza és megtakarítási program eseté-
ben a nemesfémállományból természetben levonja, 
s a díj ily módon kerül kiegyenlítésre.

Mindemellett az ARTEUS az Ügyfél részére az inter-
neten keresztül tájékoztató jelleggel online-hozzáfé-
rést biztosít, amelynek révén az Ügyfél jogosult lekér-
dezni az aktuális nemesfémkészletét, arról kimutatást 
kérhet, valamint az ügylettel kapcsolatban különböző 
dokumentumokat tölthet le.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az online módon 
elérhető adatok időszakosan kerülnek aktualizálásra. 
Az ARTEUS kizárja a felelősséget az online-hozzáfé-
rés működési és funkcionális zavaraiból az Ügyfél ál-
tal megjelenített adatok esetleges pontatlanságából  
eredő követelésekért, továbbá azokért is, amelyek 
abból származnak, hogy az Ügyfél nem jelenti be az 
ARTEUS részére az e-mail címének, vagy lakcímének 
megváltozását.

Az Ügyfél jogosult a letétkezelési szerződést azon-
nali hatállyal, indokolás nélkül, bármikor írásban 
felmondani és az ARTEUS aktuális hirdetményében 
közzétett szállítási költségek megtérítése ellenében 
a nemesfémállományának kiszállítását igényelni. A 
letétkezelési szerződés évközi felmondása esetén az 
Ügyfél nem jogosult a már elszámolt raktározási díj 
visszakövetelésére.

Az ARTEUS a raktározási szerződést írásban, 30 (har-
minc) napos felmondási idővel az adott naptári év 
végére szólóan mondhatja fel, mely esetben a ne-
mesfém kiszállításának költségei az Ügyfelet terhelik.

A raktározási szerződés bármely okból történő meg-
szűnése esetén, ha az Ügyfél az ARTEUS által raktáro-
zott nemesfémet a maga részére nem szállíttatja ki, az 
ARTEUS azt mindaddig tárolja, amíg a beraktározott 
nemesfémmennyiségből a raktározás — aktuális árlis-
ta alapján fennálló — költsége levonható.

6. Felelősség

Az ARTEUS jelen szerződéssel szabályozott jogügy-
lettel kapcsolatban a vonatkozó hatályos jogszabá-
lyok által előírt jótállást, szavatosságot vállalja.

Az ARTEUS szavatolja, hogy befektetési nemesfém-
ként 999,9 ezred tisztaságú befektetési aranyat, va-
lamint 999,0 ezred tisztaságú ezüstöt forgalmaz, s 
kizárólag azon gyártók termékeit értékesíti, melyeket 
a Londoni Aranyrúd Piaci Szövetség (London Bullion 
Market Association / LBMA) ún. „Good Delivery” stá-
tusszal tart nyilván.

7. Adatvédelem

Az Ügyfél hozzájárul, hogy az ARTEUS bármely for-
mában kapcsolatba lépjen vele tájékoztatásadás, 
illetve kérés, valamint marketing célból. E hozzájáru-
lását az ügyfél jogosult írásban bármely időpontban 
visszavonni.

Az ARTEUS kötelezettséget vállal a hatályos adatvé-
delmi jogszabályok teljes körű betartására, továbbá 
hogy az Ügyfél adatait kizárólag a jelen pontban 

megjelölt célokból tárolja és használja fel, s hogy 
azokat illetéktelen személyek részére nem továbbítja, 
és nem teszi számukra hozzáférhetővé.

Az ARTEUS a hatályos pénzmosás elleni jogszabályi 
rendelkezések alapján, az azokban meghatározott 
befektetési összeghatárok felett köteles a természe-
tes személy Ügyfelet, illetve a jogi személyt, és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet 
és azok eljáró képviselőjét hivatalos, fényképes sze-
mélyi azonosító okmány, illetve cégiratok alapján be-
azonosítani. Utóbbiak esetében az ARTEUS köteles 
megkövetelni azon – 30 napnál nem régebbi okirat 
bemutatását – amely igazolja, hogy a jogi személy, il-
letőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezet bírósági, vagy egyéb hatósági bejegyzé-
se, nyilvántartásba vétele megtörtént. Az azonosítás 
megtagadása esetén az ARTEUS köteles az ügylet 
megkötésétől elállni.

8. Általános rendelkezések

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ARTEUS jelen 
ÁSZF-kel szabályozott jogügylettel kapcsolatban azt 
javasolja részére, hogy vegyen igénybe jogi, adó-
szakértői tanácsadást.

Ugyancsak tudomásul veszi az Ügyfél, hogy a jelen 
jogügylettel kapcsolatos adójogi és egyéb jogszabá-
lyok országonként eltérőek, s a nemesfém-tranzak-
ciókkal összefüggésben az Ügyfél lakóhelye szerinti 
ország jogi rendelkezései az irányadóak, amely be-
tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.

Az ARTEUS kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét 
arra a tényre, hogy a nemesfémek árfolyama számos 
tényezőtől függ, amelyek együttesen és külön-külön 
is, akár magas áringadozást is okozhatnak, így tehát 
nem adható garancia az árfolyam emelkedésére, s a 
befektetéssel kapcsolatban akár a veszteség lehe-
tőségével is számolni kell. A nemesfémbe történő 
befektetés jellemzően hosszú távú befektetésnek te-
kinthető, ezért az árfolyamváltozásokat ennek meg-
felelően kell vizsgálni. Erre tekintettel az ARTEUS 
kifejezetten azt javasolja az Ügyfélnek, hogy az általa 
nemesfémekbe befektetett pénzösszeg ne haladja 
meg az Ügyfél vagyonának ésszerű hányadát, ugyan-
akkor az ARTEUS egyáltalán nem javasolja a hitelből 
történő befektetést.

Az ARTEUS tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az osztrák 
fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 3.§ ff pontjában 
foglalt előfeltételek teljesülése esetén, amennyiben 
az Ügyfél a törvény értelmében fogyasztónak minő-
sül, és a szerződés nem tartozik a KschG kivételeket 
szabályozó rendelkezéseinek hatálya alá, úgy az 
Ügyfél a törvényben meghatározott határidőn belül 
elállhat szerződési ajánlatától, illetve a szerződéstől. 
Azt, hogy az elállás határidőn belül történt-e meg, az 
arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat feladásának idő-
pontja határozza meg.

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése, vala-
mely okból érvénytelennek minősül, illetve azzá válik, 
úgy az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének ér-
vényességét. Ilyen esetben az érvénytelen rendelke-
zés helyébe az annak tartalmához, céljához, és a felek 
feltehető akaratához leginkább közelítő rendelkezés 
lép.

A jelen ÁSZF bárminemű módosítása kizárólag írás-
ban érvényes. Az ARTEUS kifejezetten fenntartja 
magának a jogot jelen ÁSZF-nek a jövőre vonatkozó 
módosítására. Az Ügyfél és az ARTEUS közötti jelen 
ÁSZF-kel szabályozott jogviszony az osztrák jog hatá-
lya alátartozik, az ENSZ vételi jog kizárásával. A jelen 
ÁSZF alapján lebonyolított valamennyi jogügylet tel-
jesítési helye: Bécs (Wien, Ausztria).

Szerződő Felek a jelen ÁSZF-kel szabályozott jogügy-
lettel kapcsolatos jogvitákra az ARTEUS székhelye 
szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. A fogyasztóval szemben benyújtott kerese-
tekre a hatályos fogyasztóvédelmi törvényben köte-
lezően meghatározott illetékességek érvényesek.

Az Ügyfél aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF-ket 
átvette, elolvasta, és megértette, s annak valamennyi 
rendelkezését elfogadja.
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fi gyelmét, hogy egyetlen Kereskedelmi Képviselője 
sem jogosult fi zetést készpénzben, vagy bármilyen 
más formában elfogadni, és nem is fi zet ki vételárat 
az Ügyfél részére. A Kereskedelmi Képviselő kizáró-
lag tájékoztatás nyújtására, az Ügyfél azonosítására, 
az ARTEUS G&M nevében az Eladási Ajánlat aláírásá-
ra, valamint a törtarany átvételére jogosult. A Keres-
kedelmi Képviselő semmilyen más jogcímen, illetve 
módon nem jogosult az ARTEUS G&M nevében kö-
telezettséget vállalni, őt képviselni. A kifi zetésről ki-
állított vételi jegy készpénzes fi zetés esetén azonnal 
átadásra kerül az Ügyfélnek. Amennyiben az ARTEUS 
G&M szolgáltatásai nyújtásához kereskedelmi kép-
viselőt vesz igénybe, úgy a vételi jegyet postai úton 
juttatja el az Ügyfél számára.

4. Egyéb rendelkezések
A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos, vonatkozó ma-
gyar jogszabályok az irányadóak. Az Ügyfél tudomá-
sul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fi nanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
jogszabályi rendelkezések alapján az ARTEUS G&M 
ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a) az üzleti kap-
csolat létesítésekor; b) a jogszabályban meghatáro-
zott mértéket elérő vagy meghaladó összegű ügyleti 
megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terro-
rizmus fi nanszírozására utaló adat, tény vagy körül-
mény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meg-
határozottak szerint átvilágításra még nem került sor; 
d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok 
valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban 
kétség merül fel. A 4.b) pontban meghatározott át-
világítási kötelezettség kiterjed az egymással tényle-
gesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek 
együttes értéke eléri a jogszabályban meghatározott 
ügyleti értéket. Az ügyfél-átvilágítás során ARTEUS 
G&M köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, 
a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azo-
nosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzé-
sét elvégezni hivatalos, érvényes, fényképes személy-
azonosító okmány, illetve a jogszabályokban megha-
tározott cégiratok alapján beazonosítani. Amennyi-
ben az ARTEUS G&M az azonosítást bármely okból 
nem tudja elvégezni, úgy köteles az ügylet megköté-
sét megtagadni, illetve attól elállni. Az Ügyfél kijelenti, 
hogy az Eladási Ajánlatban, illetve az ügyfél-átvilágí-
tás során rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, 
azonosításra átadott okmányai valódiak és érvénye-
sek; továbbá önként, befolyásolástól mentesen hoz-
zájárul, hogy az ARTEUS G&M az Ügyfél által a részére 
bemutatott okiratairól papír alapon, illetve digitálisan 
másolatot készítsen, és adatait a jogügylet teljesítése 
keretében rögzítse, kezelje. Az ARTEUS G&M tájékoz-
tatja az Ügyfelet és kötelezettséget vállal, hogy a ha-
tályos adatvédelmi jogszabályokat teljes mértékben 
betartja, továbbá hogy az Ügyfél adatait kizárólag az 
ügyfél-átvilágítás körében végrehajtandó feladatai-
nak teljesítése céljából tárolja, és kezeli, s hogy azo-
kat illetéktelen személyek részére nem továbbítja, és 
nem teszi számukra hozzáférhetővé. Az Ügyfél tudo-
másul veszi, hogy az ARTEUS G&M a jelen ÁSZF-fel 
szabályozott jogügylettel kapcsolatban azt javasolja 
részére, hogy vegyen igénybe jogi, adószakértői ta-
nácsadást. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendel-
kezése, valamely okból érvénytelennek minősül, illet-
ve utóbb azzá válik, úgy az nem érinti az ÁSZF többi 
rendelkezésének érvényességét. Ilyen esetben az ér-
vénytelen rendelkezés helyébe az annak tartalmához, 
céljához, és a felek feltehető akaratához leginkább 
közelítő rendelkezés lép. A jelen ÁSZF bárminemű 
módosítása kizárólag írásban érvényes. Az ARTEUS 
G&M kifejezetten fenntartja magának a jogot jelen 
ÁSZF-nek a jövőre vonatkozó módosítására. Az ÁSZF 
módosítását az ARTEUS G&M az internetes honlapján 
(www.arteus-gm.com ) köteles közzétenni, mely mó-
dosítás a közzétételétől számított 15. napon lép ha-
tályba. Szerződő Felek a jelen ÁSZF-fel szabályozott 
jogügylettel kapcsolatos jogvitákra az ARTEUS G&M 
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illeté-
kességét kötik ki. Az Ügyfél aláírásával elismeri, hogy 
jelen ÁSZF egy példányát átvette, elolvasta, és meg-
értette, s annak valamennyi rendelkezését feltétel nél-
kül és visszavonhatatlanul elfogadja. Az Ügyfél külön 
is elismeri, hogy az ARTEUS G&M eljáró képviselője 
a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen elmagyarázta 
a részére, továbbá annak vastag, dőlt betűvel szedett 
rendelkezéseire külön is kifejezetten felhívta a fi gyel-
mét, s Ügyfél e fi gyelemfelhívás tudomásul vételével 
kötötte meg az ÁSZF tárgyát képező jogügyletet.

fémjelzett, vagy sem; sérülésmentes, vagy sérült; 
mindezek vételi árfolyama azonos. A szerződés tár-
gyát semmilyen esetben nem képezheti aranyozott 
ékszer. Amennyiben a megvételre felkínált aranytárgy 
az aranytól eltérő idegen anyagot (kő, gyöngy, porce-
lán, stb.) tartalmaz, annak ékszervizsgáló szakértő által 
becsült súlyával csökkentett ékszersúly a mérvadó a 
vételár megállapításában, mindezt az Ügyfél jelen 
ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. A törtaranyba 
illetve aranytárgyakba befoglalt, aranytól eltérő ide-
gen anyagokat, beleértve ebbe az ARTEUS G&M által 
lefolytatott vizsgálat alapján ismeretlen összetételű-
nek, aranytartalommal nem rendelkezőnek minősí-
tett ékszereket és aranytárgyakat az ARTEUS G&M 
kizárólag az Ügyfél erre vonatkozó külön kérelme 
alapján juttatja vissza az Ügyfél által megadott címre, 
mely esetben a szállítás költsége az Ügyfelet terheli. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megvételre 
felkínált tárgyat az ARTEUS G&M egy általa megbízott 
szakértő becsüssel megvizsgáltatja, mely vizsgálat 
során kerül megállapításra a pontos súly és arany-
tartalom. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a becsüs 
vizsgálata során az Ügyfél által eladni kívánt tárgyon 
karcolás, vágás, valamint elszíneződés keletkezhet, 
amelyből eredő károkért az ARTEUS G&M általános-
ságban és teljes mértékben kizárja a felelősségét, 
mely kizárás vonatkozik arra az esetre is, amennyiben 
az Ügyfél a 2. pont szerint, határidőn belül él elállási 
jogával. A becsüs vizsgálata díjmentes, kivételt képez 
ez alól a fogászati arany, melynek vizsgálati költsége 
levonásra kerül a vételárból.

3. A vételár megállapítása
A pontos vételár megállapítására a becsüs vizsgálatát 
követően kerül sor az ARTEUS G&M részéről, a meg-
vételre felkínált tárgy súlyának és aranytartalmának 
alapul vételével. Amennyiben az Arteus G&M jelen 
ÁSZF rendelkezéseivel szabályozott szolgáltatásai 
nyújtásához Kereskedelmi Képviselőt vesz igénybe, 
úgy a vételár a törtaranynak az ARTEUS G&M székhe-
lyére történő beérkezését követő második munkana-
pon érvényes - az ARTEUS G&M által meghatározott 
árfolyam alapján kerül meghatározásra. Az Arteus 
G&M a törtaranynak az Arteus G&M- hez történő be-
érkezését követő 2. munkanapon, a tárgynapi első 
London Gold Fixing (LGFX) délelőtt 11.30 órakor ki-
adott árfolyamot követő 1 (egy) órán belül tesz végle-
ges vételár ajánlatot, melyet az Arteus G&M az Ügyfél 
számára az „Ajánlat törtarany eladására” elnevezésű 
iraton feltűntetett e-mail címre megküld. Az ARTEUS 
G&M részére a székhelyén (fi óktelepén, telephelyén) 
az Ügyfél által személyesen átadott törtarany vétel-
ára az átadás-átvétel napján érvényes - az ARTEUS 
G&M által meghatározott – árfolyam alapul vételé-
vel kerül meghatározásra. Ügyfél tudomásul veszi, 
hogy - amennyiben az ARTEUS G&M szolgáltatásai 
nyújtásához Kereskedelmi Képviselőt bíz meg - a Ke-
reskedelmi Képviselő az Eladási Ajánlat aláírásának 
időpontjában kizárólag tájékoztató jellegű árfolyam-
mal rendelkezik, az nem minősül kötelező érvényű 
ajánlatnak, az ARTEUS G&M az árváltozás jogát kife-
jezetten fenntartja. Az ARTEUS G&M kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Kereskedelmi Képviselő által kö-
zölt tájékoztató jellegű árfolyamhoz képest a becsüs 
vizsgálata alapján megállapított kifi zetési árfolyam 
nem változik nagyobb mértékben, mint a minden-
kor érvényes, EUR pénznemben kifejezett világpia-
ci árnak [tárgynapi első London Gold Fixing (LGFX) 
délelőtt 11.30 órakor kiadott árfolyam] a törtarany 
Ügyfél által történt átadása (megküldése) és a vételi 
árfolyam ARTEUS G&M által történő meghatározá-
sának időpontja között bekövetkezett százalékos vál-
tozása, valamint ugyanezen időszakra vonatkozóan 
a Magyar Nemzeti Bank által a HUF/EUR árfolyamra 
vonatkozólag meghatározott középárfolyam változá-
sának százalékos mértéke. A vételár kifi zetésére az 
ARTEUS G&M székhelyén (telephelyén, fi óktelepén) 
készpénzben azonnal, távollévők közötti ügylet ese-
tén – az Ügyfél igényétől függően – banki, vagy postai 
átutalással kerülhet sor, az elállási határidő eredmény-
telen elteltét követő 2 munkanapon belül. Az Ügyfél 
az Eladás Ajánlat megfelelő rovatának kitöltésével 
jogosult úgy rendelkezni, hogy a törtarany eladásá-
ból származó vételárat, vagy annak meghatározott 
hányadát az általa megjelölt azonosító számú (ún. 
deposzámú), az Arteus Capital GmbH (A–1100 Wien, 
Wienerbergstraße 11/16a) céggel megkötött szer-
ződésével kapcsolatban, az utóbbi cég részére kéri 
átutalni az ARTEUS G&M által, az említett szerződés 
alapján vállalt fi zetési kötelezettségének teljesítése 
céljából. Az Eladási Ajánlat említett rovatának kitölté-
sével az Ügyfél felhatalmazza az ARTEUS G&M-t a vé-
telár feltétel nélküli és visszavonhatatlan átutalására.
Az ARTEUS G&M nyomatékosan felhívja az Ügyfél 

Jelen dokumentum kizárólagos jelleggel szabályoz-
za azon általános szerződési feltételeket (a továb-
biakban: ÁSZF), amelyek az Arteus Gold & Money 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Bu-
dapest, Róbert Károly körút 59., cégjegyzékszáma: 
01-09-979339; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cég-
bírósága nyilvántartásában; adószáma: 13988773-
2-41.; közösségi adószáma: HU13988773.; a továb-
biakban: ARTEUS G&M) és szerződő partnerének (a 
továbbiakban: Ügyfél) azon szerződéses kapcsolatára 
vonatkoznak, amely szerint az Ügyfél kezdeménye-
zése alapján az ARTEUS G&M törtaranyat vásárol az 
Ügyféltől.

1. A szerződés létrejötte
Az Ügyfél, mint eladó és az ARTEUS G&M, mint vevő 
között a törtarany vásárlásra vonatkozó szerződés az 
Ügyfél által saját kezűleg aláírt – az ARTEUS G&M által 
előre meghatározott formátumú – „Ajánlat törtarany 
eladására” elnevezésű írásbeli dokumentumnak (a to-
vábbiakban: Eladási Ajánlat), valamint az Ügyfél által 
az ARTEUS G&M részére eladni szándékozott tört-
arany mennyiségnek az ARTEUS G&M részére törté-
nő átadásával (részére való beérkezésével), és a tört-
arany vételárának az Ügyfél által történő átvételével 
jön létre. Az Eladási Ajánlat nyomtatvány önmagában 
az ARTEUS G&M részéről nem minősül vételi ajánlat-
nak, vagy adásvételre történő felhívásnak. Az Eladási 
Ajánlat aláírásával az Ügyfél teljes mértékben és fel-
tétel nélkül elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 
elismeri, hogy a kitöltött Eladási Ajánlat mindenben 
megfelel szabad és befolyásolástól mentes akaratá-
nak. A kitöltött és az Ügyfél által aláírt Eladási Ajánlat 
az Ügyfélre nézve kötelező érvényű eladási ajánlat-
nak minősül. Amennyiben az ARTEUS G&M a jelen 
ÁSZF-fel szabályozott adásvételben történő közremű-
ködésre önálló kereskedelmi képviselőt (a továbbiak-
ban: Kereskedelmi Képviselő) bíz meg, úgy az Ügyfél 
jogosult Eladási Ajánlatától az ajánlat aláírását és a 
törtaranynak az ARTEUS G&M-hez – kereskedelmi 
képviselő általi vagy postai úton történő beérkezését 
követő második munkanap 24.00 órájáig indokolás 
nélkül elállni. Az elállást tartalmazó nyilatkozatot az 
Ügyfél az ARTEUS G&M részére köteles megküldeni 
írásban, e-mailben, vagy telefaxon, illetőleg jogosult 
azt szóban, telefonon közölni az ARTEUS G&M Eladá-
si ajánlatán megjelölt telefonszámán, mely telefon-
beszélgetés rögzítésre kerül. A rögzített telefonbe-
szélgetés során az Ügyfél részéről elhangzott elállási 
nyilatkozat e szerződés vonatkozásában szabályszerű 
jognyilatkozatnak minősül, aminek vonatkozásában a 
felek nem követelik meg az írásbeli formát. Az Ügyfél 
az írásbeli elállási nyilatkozatot az ARTEUS G&M vala-
mely – az Eladási Ajánlat nyomtatványon feltüntetett 
elérhetőségére köteles megküldeni, és ezzel egyide-
jűleg, mind az írásban, mind a telefonon tett elállási 
nyilatkozatról köteles a vele az ARTEUS G&M képvi-
seletében szerződést kötő Kereskedelmi Képviselőt 
is értesíteni. Az elállás akkor tekintendő érvényesnek, 
amennyiben az a fenti határidőn belül az ARTEUS 
G&M részére e-mailben, vagy telefaxon megérke-
zett, illetve telefonon bejelentésre került, továbbá 
amennyiben az Ügyfél – az azonosítása érdekében 
– az elálló nyilatkozatban egyértelműen megadja sa-
ját, az Eladási Ajánlaton rögzített adatait. Az ARTEUS 
G&M teljes mértékben kizárja a felelősségét az olyan 
műszaki hibákból eredő károkért, amelyek a telefon-
hálózat, illetve az internet olyan hibájából erednek, 
amelyek nem az ARTEUS G&M magatartásából ered-
nek. Az elállási határidő elmulasztása jogvesztő hatá-
lyú, a miatt igazolásnak nincs helye. Az ARTEUS G&M 
székhelyén (telephelyén, fi óktelepén) az Ügyfél által 
személyesen értékesített törtaranyra vonatkozó, illet-
ve a Kereskedelmi Képviselő igénybevételével közve-
tített ügylettől az Ügyfél a vételár átvételét követően 
nem jogosult elállni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy 
a törtarany vételárának készpénzben történő kifi zeté-
sét, illetve az Ügyfél részére történő postai feladását, 
vagy banki átutalás révén történő visszavonhatatlan 
elküldését követően a törtarany helyrehozhatatlanul 
feldolgozásra kerül. A törtarany megvásárlásának he-
lye (az ügylet teljesítési helye) az ARTEUS G&M szék-
helye (telephelye, fi óktelepe).

2. A szerződés tárgya, annak vizsgálata
A szerződés tárgyát kizárólag törtarany képezheti. Az 
Eladási Ajánlat aláírásával az Ügyfél büntető és pol-
gári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy 
az ARTEUS G&M részére megvételre felajánlott tört-
arany felett az Ügyfél kizárólagos és korlátozásmentes 
tulajdon- és rendelkezési joggal rendelkezik, ahhoz 
legális módon jutott. E szerződés alkalmazásában 
törtaranynak minősül: a legalább 8 karátos arany 
ékszer vagy aranytárgy; függetlenül attól, hogy az Helység/Dátum Aláírás
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