
GOLD LIFE ARANYFORINT MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM 

 

Új termékünket a befektetési-, biztosítási és aranypiac helyzetének, valamint a magyar lakosság 

megtakarítási lehetőségeinek alapos elemző vizsgálata és az üzletkötő munkatársaktól, ügyfelektől 

érkezett visszajelzések alapján kifejezetten a magyar piacra, a magyar igényekre szabva létrehozott 

speciális nemesfém programként ajánljuk. 

 

A termék jellemzői: 

 Forint célösszegű termék, csak megtakarítási program formájában elérhető.  

Célösszeg:     minimum 2 500 000 Ft, 
ezen felül szabadon választható  

 
Megtakarítási összeg:  minimum 12 000 Ft, 
     ezen felül szabadon választható 
 
Futamidő:    maximum 20 év 

 

 A szerződések választható fizetési gyakorisága havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet. 

Havi fizetési gyakoriság választása esetén a megtakarítási összeg csak csoportos beszedési 

megbízás útján teljesíthető, az ázsió összegének és az 1. megtakarítási részletnek banki 

átutalással vagy készpénzben történt kiegyenlítését követően. 

 

 Éves fizetési gyakoriság választása esetén az ügyfél letétkezelési díjkedvezményben 

részesül: a tárgyévi befizetések (az éves díjon felüli összegek is) díjmentesek, míg az ebből 

vásárolt és a következő év január 1. munkanapján a trezorban lévő készletként lévő 

mennyiségre 0,5 % + áfa letéti díj fizetendő. Az 1. befizetésből vásárolt mennyiség a teljes 

futamidő alatt díjmentes.  

A díjkedvezmény feltétele, hogy a futamidő alatt az éves megtakarítási összeg az éves forduló 

hónap utolsó napjáig egy összegben befizetésre kerüljön. 

 

 Éves fizetési gyakoriság választása és az éves fizetési ütem szerződés szerinti teljesítése 

esetén az ügyfél részére a befizetett ázsió 100 %-át a célösszeg teljesítése után visszatérítjük 

oly módon, hogy az ázsió összege a célösszeg teljesítéséhez szükséges vételár részlet 

befizetésével azonos árfolyam szerint aranyban jóváírásra kerül az Ügyfél aranyszámláján. 

 

 A forint alapú szerződésekre a befizetések a teljes futamidő alatt kizárólag forintban 

teljesíthetőek.  

 

 A nemesfém megrendelése és jóváírása forintos eladási listaár alapján történik.  

 



 Az Aranyforint szerződések esetében a visszavásárlás ellenértékét forintos visszavásárlási 

árlistánk alapján számoljuk és forint átutalással teljesítjük. 

 

 Az Aranyforint megtakarítási program egyéb termékjellemzőiben megegyezik a normál Gold 

Life Program általános jellemzőivel. 

 

 

Érvényes: 2015. január 15-től 

 


