
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE
Golden Kid proGramhoz

Jelen szerződés kiegészítés a                               depószámú  

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

összegyűlt nemesfémmennyiség kiszállítását, 
vagy arTeUS által történő letétkezelést kérni, 
az utóbbi erre vonatkozó aktuális szabályzata 
alapján, s ezen esetekben az arTeUS nem érvé-
nyesíti vele szemben a szerződésmegszüntetés 
általános díját.

7. a Kedvezményezett minden esetben köteles sze-
mélyazonosságát és nagykorúságának elérését 
megfelelően igazolni.

8. amennyiben a Golden Kid megtakarítási 
program Ügyfél által választott futamideje a 
Kedvezményezett 18. életévének betöltése előtt 
letelik, úgy az Ügyfél köteles a nemesfém arTeUS 
általi letétkezelését igényelni és az ezzel kapcso-
latos költségeket viselni.

 abban az esetben, ha a Kedvezményezett 18. 
életévének betöltése előtt nem telik le a Golden 
Kid megtakarítási program futamideje, úgy a 
Kedvezményezett nagykorúságának elérését kö-
vetően a jelen Golden Kid ÁSzF kiegészítés 3.-8. 
pontjaiban – a 18. életév betöltésének esetére - 
előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. az arteus a Golden Kid program részeként aján-
dék 1 grammos befektetési aranylapkát ad aján-
dékba a Kedvezményezett részére. az Ügyfél a 
megrendelés kitöltésekor igényelheti az ajándék 
lapka letétbe helyezését vagy díszdobozban tör-
ténő kiszállítását/átvételét. az arteus az ajándék 
tömbök letétbe helyezését/átadását az első vé-
telár részlet befizetésétől számított 30 banki na-
pos határidőn belül vállalja. az ajándék lapkára a 
Kedvezményezett a teljes ázsió (szerződéskötési 
díj) rendezését követően jogosult; ennek meg-
történtéig sem a lapka kiszállítására, sem letétbe 
vételére nem kerülhet sor.

10. a Golden Kid program féléves vagy éves díjfize-
tési gyakoriság választása esetén tartalmaz egy a 
Kedvezményezett nevére szóló, magas „Baleseti 
eredetű/munkahelyi baleseti eredetű, arányos 
szolgáltatású, maradandó egészségkárosodás 
biztosítás”-t az Uniqa biztosítónál. amennyiben a 
szerződés megkötésekor a célösszeg minimum 
20%-a befizetésre kerül, a Kedvezményezett Gold 
life premium szolgáltatásra válik jogosulttá az 
arTeUS részéről. 

11. a Golden Kid program részeként az arTeUS a 
megtakarítási program Kedvezményezettje ré-
szére egy Szuper-V multirizikó családi biztosítást 
köt az Uniqa biztosítónál, melynek teljes első 
éves díját az arTeUS viseli. az 1. év lejárta után 
az Uniqa biztosító általi megkeresést követően a 
Kedvezményezett törvényes képviselője szaba-
don dönthet arról, hogy a biztosítást fenntartja-e 
az Uniqa által felkínált feltételekkel (ez éves díjfi-
zetés választása esetén 20%-os díjkedvezményt 
jelent), vagy a továbbiakban nem kívánja annak 
fenntartását. 

12. az Ügyfél a Golden Kid programra vonatkozó 
szerződés megkötésével elismeri, hogy megis-
merte és elfogadta a 10. és 11. pontokban meg-
jelölt biztosítási szerződéseket és a Gold life 
premium szolgáltatás szerződési feltételeit is.

13. Jelen szabályzat 2013. augusztus 28. napjától 
2015. december 31-ig érvényes.

nyilatkozattal a szerződésbe belép, úgy ezt köve-
tően a szerződéses jogok és kötelezettségek a 
Kedvezményezettet, mint új szerződő felet illetik, 
illetőleg terhelik az arTeUS általános szerződé-
si feltételei alapján. Így különösen megszerzi a 
Kedvezményezett a rendelkezési jogot a szerző-
dés alapján az Ügyfél által azidáig megtakarított, 
és a Kedvezményezett 18. születésnapján tény-
legesen fennálló mennyiségű nemesfém felett, s 
ezzel egyidejűleg átszállnak rá a nemesfém meg-
takarítással kapcsolatos kötelezettségek is, így 
különösen, de nem kizárólagosan a nemesfém 
letétkezelési díja viselésének és a célösszegből 
még hátralékos összeg befizetésének a kötele-
zettsége is. 

5. 2. b) amennyiben a Kedvezményezett nem nyilatkozik 
arról, hogy a szerződésbe, mint ügyfél be kíván-e 
belépni az 5.2.a) pont szerint, vagy a belépést 
bármikor, bármilyen okból kifejezetten visszauta-
sítja úgy a szerződés továbbra is az arTeUS és 
az eredeti Ügyfél között, változatlan tartalommal 
marad fenn. ez esetben a célösszeg maradékta-
lan befizetését követően az Ügyfél válik jogosult-
tá arra, hogy írásban kérje a ténylegesen meg-
takarított nemesfém Kedvezményezett részére 
történő kiszállítását, vagy külön szerződés alap-
ján annak az arTeUS által a Kedvezményezett 
javára történő letétbe vételét, mely esetben a 
mindezzel járó költségek az Ügyfelet terhelik. a 
Kedvezményezett jogosult írásban a javára törté-
nő kiszállítást, letétkezelést visszautasítani.

6.
6. 1. az írásbeli nyilatkozatnak a 4. pont szerinti eset-

ben legkésőbb a Kedvezményezett 18. szüle-
tésnapja, az 5.2.a) pont szerinti esetben pedig 
a célösszeg teljesítése előtt be kell érkeznie az 
arTeUS-hoz. e határidő jogvesztő, tehát lejártát 
követően nincs lehetőség a Kedvezményezett 
személyét módosítani, illetve a kedvezménye-
zett-jelölést visszavonni, illetőleg a szerződésbe 
való belépő nyilatkozatot tenni. amennyiben az 
Ügyfél a Kedvezményezett személyét módosítja, 
úgy a korábbi Kedvezményezett ezzel egyide-
jűleg elveszíti minden jogosultságát a szerző-
déssel, és az az alapján megtakarított nemes-
fémmel kapcsolatban. amennyiben az Ügyfél a 
kedvezményezett-jelölést visszavonja, vagy a 
Kedvezményezett a szerződésbe való belépést, 
illetve a nemesfém feletti rendelkezési jog meg-
szerzését megelőzően meghal, és az Ügyfél az 
addigi Kedvezményezett helyett új kedvezmé-
nyezettet nem jelöl meg, úgy a szerződés és a 
nemesfém feletti rendelkezési jog továbbra is az 
Ügyfelet illeti meg. 

6. 2. amennyiben az Ügyfél a szerződés futamidejé-
nek lejárta előtt meghal, úgy a Kedvezményezett, 
mint teljes jogkörrel rendelkező jogutódja jogo-
sult belépni a szerződésbe, és azzal kapcsolat-
ban, valamint az addig összegyűlt nemesfémmel 
kapcsolatban minden tekintetben rendelkezni. 
ez esetben a Kedvezményezett jogosult szaba-
don dönteni arról, hogy a szerződést továbbra 
is fenntartja-e, vagy sem. a szerződés fenntar-
tása esetén az Ügyfél jogai és kötelezettségei 
a Kedvezményezettet terhelik a továbbiakban. 
amennyiben a Kedvezményezett a szerződést 
nem kívánja fenntartani, úgy jogosult az addig 

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 kérdés-
ben jelen kiegészítés eltérően nem rendelkezik, 
abban az általános szerződési feltételek rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

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

3. az Ügyfél jogosult a szerződésben 18. életévét 
még be nem töltött kedvezményezettet (a to-
vábbiakban: Kedvezményezett) megjelölni, 
mely esetben szükséges a Kedvezményezett 
valamennyi személyazonosító adatát részletesen 
megadnia. a szerződéshez a Kedvezményezett 
születési anyakönyvi kivonatának vagy más fény-
képes személyazonosító igazolványnak másolata 
csatolandó.

4. az Ügyfél jogosult a szerződés futamideje alatt a 
Kedvezményezett személyét szabadon megvál-
toztatni, de csak és kizárólag az utóbbi 18. élet-
évének betöltéséig. ezen időpontot követően a 
Kedvezményezett személyének megváltoztatási 
joga nem illeti meg az Ügyfelet.

5.
5. 1.  amennyiben a szerződés célösszege az arTeUS 

részére teljes egészében befizetésre kerül a 
Kedvezményezett 18. életévének betöltéséig, 
úgy utóbbi időpont bekövetkezésével egyi-
dejűleg a Kedvezményezett megszerzi a ren-
delkezési jogot a célösszeg ellenértékeként 
az arTeUS által beszerzett, és nála letétkezelt 
nemesfémmennyiség felett, melynek kérheti a 
maga részére történő kiszállítását, vagy újonnan 
kötött letéti szerződés alapján azt az arTeUS-nál 
letétbe helyezheti. a kiszállításra, illetve a letét-
be helyezésre az arTeUS általános szabályai 
az érvényesek és mindkettőre kizárólag akkor 
van lehetősége a Kedvezményezettnek, ha az 
Ügyfélnek nem áll fenn semminemű tartozása az 
arTeUS felé, vagy ha ilyen mégis van, akkor azt 
a Kedvezményezett, vagy az Ügyfél kiegyenlíti. 
amennyiben jelen szerződési feltételek szerint a 
Kedvezményezett megszerzi a rendelkezési jogot 
a nemesfém felett, úgy az arTeUS az addig az 
Ügyfél adataival nyilvántartott szerződést átveze-
ti a Kedvezményezett adataira, s utóbbi részére 
új trezor hozzáférési kódokat generál, az Ügyfél 
kódjait pedig érvényteleníti.

5. 2. a) amennyiben a szerződés célösszege az arTeUS 
részére teljes egészében nem kerül befizetés-
re a Kedvezményezett 18. életévének betöl-
téséig, úgy az Ügyfél a Kedvezményezett 18. 
életévének betöltésének napját követően, de 
a szerződés futamidejének lejártát megelő-
zően - az arTeUS által megkívánt formában, 
írásbeli nyilatkozattal - jogosult kezdeményez-
ni, hogy a Kedvezményezett a szerződésbe 
belépjen, mint szerződő fél az eredeti Ügyfél 
helyett. amennyiben a Kedvezményezett írásbeli 
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