
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE
Arteus Golden YeArs proGrAmhoz

Jelen szerződés kiegészítés a                               depószámú  

Megrendelő lap nemesfém befektetéshez elválaszthatatlan részét képezi és a megrendelő lapon szereplő valamennyi befektető együttes aláírásával érvényes!

6. A megtakarítási és megőrzési időszak alatt a letét-
kezelés díja évi 1% + áfA. Éves díjfizetési gyakoriság 
választása esetén a nemesfém letétkezelése a gyűj-
tési időszak alatt kedvezményes: a tárgyévi befizeté-
sek (az éves díj esedékes összege és az ezen felüli 
összegek is) díjmentesek, a január 1-én a trezorban 
található készletek tárgyévre fizetendő letétkezelési 
díja 0,5% +áfA. A díjmentesség valamint a díjked-
vezmény feltétele, hogy a megtakarítási program 
teljes futamideje alatt az esedékesség hónapjának 
utolsó napjáig az éves megtakarítási díj egy összeg-
ben befizetésre kerüljön.

7. Az egyszeri ügyintézési díj (ázsió) a célösszeg 
5 (öt) százaléka. Amennyiben az Ügyfél megtakarí-
tási program keretében éves fizetési gyakoriságot 
választ, és fizetési kötelezettségét teljes mértékben, 
szerződésszerűen teljesíti az Arteus felé, úgy az 
Ügyfél által a legelső vételárrészlet megfizetésével 
együtt teljesített ázsió összegét a megtakarítási ösz-
szeg maradéktalan elérése napján érvényes árfo-
lyamon az Arteus aranyra váltja, és azt az Ügyfél 
számára jóváírja. Évestől eltérő fizetési gyakoriság vá-
lasztása esetén az ázsiót a kifizetési időszak végén, az 
utolsó fizetési gyakoriság szerinti összeg kifizetését 
követően nemesfémben jóváírjuk. Az ázsió nemes-
fémben történő jóváírási feltétele, hogy az ügyfél

- a célösszeget elérje

- a megtakarítási időszak alatt a nemesfém-készle-
téből – egy, rendkívüli alkalmat kivéve a célösszeg 
maximum 10%-a erejéig – ne szállíttasson ki és ne 
értékesítsen nemesfémet

- a kifizetés időszakában kifizetési értékként azonos 
mennyiségű nemesfém visszavásárlását kérje

8. Jelen szabályzat 2014. március 19. napjától 2015. 
december 31-ig érvényes.

4. Az Arteus Golden Years program három szakasz-
ból áll:

I.  megtakarítási időszak, melynek időtartama mini-
mum 1 év, maximum 20 év

II.  megőrzési időszak, mely a célösszeg teljesítését 
követően indul

III.  kifizetési időszak, mely a célösszeg elérését köve-
tően indul, időtartama minimum 5 év, maximum 
10 év 

A teljes program időtartama (megtakarítási időszak 
+ kifizetési időszak) nem lehet rövidebb 6 évnél. A 
megtakarítási és a megőrzési időszak együtt nem ha-
ladhatja meg a 20 év időtartamot. A kitűzött célösz-
szeg elérését követően az ügyfél jogosult az alábbi 
lehetőségek közül választani:

-  eltérő értelmű rendelkezés hiányában a nemesfé-
met további megőrzésre az Arteus Capital letétke-
zelésében hagyja

-  kikéri az összegyűlt aranyvagyonát

-  rendszeres eladásokkal maximum 10 évre biztosít-
hatja nyugdíj-kiegészítő jövedelmét

5. A szerződés aláírásakor az Ügyfél jogosult megha-
tározni a kifizetési időszak tartamát illetve megjelölni, 
hogy negyedéves vagy féléves gyakoriságú kifizetést 
kér-e . A kifizetési gyakoriságot az Ügyfél a kifizetési 
időszak kezdetéig jogosult módosítani. A kifizetési 
időszak alatt a kifizetés kezdő időpontjában raktá-
ron lévő arany mennyisége kerül a kifizetési időszak 
alatt a megjelölt kifizetési gyakoriságnak megfele-
lő, egyenlő részletekben visszavásárlásra és kifize-
tésre. (A nemesfém mennyiségéből az általános 
szerződési feltételek alapján az adott évi letéti díj 
levonásra kerül.) A folyósítási (kifizetési) díj a kifize-
tésre kerülő összeg nettó 0,5 (fél) százaléka.

1. Jelen dokumentum az Arteus CApItAl Gmbh 
(A–1010 Wien, teinfaltstraße 8/4, a továbbiakban: 
Arteus) befektetési arany eladására, az ilyen ne-
mesfémnek az Arteus által történő visszavásár-
lására, illetve letétkezelésére vonatkozó általános 
szerződési feltételeinek kiegészítését képezik és 
azokkal együttesen érvényesek. Amely kérdésben 
jelen kiegészítés eltérően nem rendelkezik, abban 
az általános szerződési feltételek rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

2. Jelen dokumentum aláírásával az ügyfél, mint vevő 
(a továbbiakban: Ügyfél) elismeri, hogy az általános 
szerződési feltételek és jelen kiegészítés rendelkezé-
seit teljes körűen megismerte, megértette, s ezeket 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.1. Az Arteus Golden Years program minimális cé-
lösszege 15.000 euró. A szerződés megkötésekor 
az Ügyfél jogosult meghatározni a megtakarítási 
időszak befizetési gyakoriságát (havi, negyedéves, 
féléves vagy éves). A minimális megtakarítási összeg 
100 euró/hó.

3.2. A megtakarítási program futamideje alatt az 
Ügyfélnek lehetősége van a programba rendkívüli 
díjat befizetni. A rendkívüli díj megtakarítási prog-
ramba történő befizetésnek minősül, a nemes-
fém megvásárlása az összegnek az Arteus Capital 
számláján történő jóváírását követő osztrák banki 
napi listaáron történik. A programba történő rend-
kívüli befizetés kedvezményes egyszeri ügyintézé-
si díja (ázsió) a befizetésre kerülő összeg 2,5%-a. 
A rendkívüli befizetéshez kitöltendő nyilatkozat a 
www.arteus-capital.com weboldal hirdetmények/
Az Arteus Capital nemesfém programjai/Arteus 
Golden Years program menüpont alatt tölthető le. 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendkívüli díj nem 
számít bele a célösszegbe, valamint nem módosítja 
a vállalt megtakarítási díjak összegét és befizetési 
gyakoriságát.
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