
 
 

 
 

AZ ARTEUS GOLDEN KID PROGRAM 
 
Cégünk speciális arany megtakarítási programját azoknak a felelősen gondolkodó szülőknek és 

nagyszülőknek indítottuk, akik értékálló aranyban gyűjtött vagyonnal szeretnének időben 

gondoskodni gyermekük vagy unokájuk oktatási, felsőoktatási költségeiről, önálló életének 

elindításáról. 

 

 A program megtakarítási időszaka: rugalmas (minimum 1 év – maximum 20 év között 

határozható meg) 

 Megtakarítási célösszeg: minimum 10.000 euró, a havi minimális megtakarítási összeg 50 euró. 

 Az Ügyfél határozza meg a megtakarítási időszak befizetési gyakoriságát (havi, negyedéves, 

féléves, éves) 

 Az Ügyfélnek lehetősége van a fizetési gyakoriság szerinti megtakarítási összegnél magasabb, 

vagy rendkívüli összeget is befizetni. Ez esetben az Ügyfél hamarabb éri el a célösszeget a 

tervezett időpontnál. 

 

 Az Ügyfél (Befektető) 18. életévét be nem töltött Kedvezményezettet jelölhet meg, annak 

személyazonosító adatainak megadásával. A Kedvezményezett személye a 18. életévének 

betöltése előtt szabadon változtatható. 

 A célösszeg teljesítése után a 18. életévét betöltött Kedvezményezett szerzi meg a rendelkezési 

jogot a letétkezelt nemesfém-mennyiség felett. A Kedvezményezett szabadon dönthet arról, 

hogy az összegyűlt aranyvagyont saját részére kiszállíttatja vagy visszavásároltatja és a 

visszavásárlási összeg kifizetését kéri euróban.  

 Amennyiben a célösszeg teljesítésére nem kerül sor a Kedvezményezett 18. életévének 

betöltéséig, a Befektető kezdeményezheti, hogy a Kedvezményezett belépjen a szerződésbe az 

eredeti Befektető helyett. 

 A megtakarítás ideje alatt a letétkezelés díja évi 1 % + Áfa, azonban éves díjfizetési gyakoriság 

esetén a gyűjtési időszak alatt a tárgyévi befizetések díjmentesek, a befizetésekből összegyűlt és 

a naptári év első ausztriai munkanapján a trezorban lévő mennyiségre fizetendő letétkezelési 

díjból 50 %-os kedvezmény jár. 



 
 

 
 

 Az egyszeri ügyintézési díj (ázsió) a célösszeg 5 (öt) százaléka. Éves fizetési gyakoriság esetén az 

ázsió összegét a célösszeg teljesítésének napján érvényes árfolyamon aranyban jóváírjuk az 

Ügyfél részére. 

 A letétkezelési díjkedvezmény és az ázsió jóváírás feltétele, hogy az éves fizetési gyakoriság 

szerinti díj a szerződés éves forduló hónapjának utolsó napjáig egy összegben befizetésre 

kerüljön. 

 Az ARTEUS a megtakarítási programba befektető Ügyfél részére ún. bónusz kedvezményt nyújt, 

amelynek keretében a befektetett összegből egyébként megvásárolható mennyiséghez képest 

többlet nemesfémmennyiséget bocsát az Ügyfél rendelkezésére. A bónusz kedvezmény feltétele, 

hogy az Ügyfél a megtakarítási program célösszegét az általa megjelölt futamidő alatt teljesítse. 

 Az Arteus a program elindításakor 1 grammos aranytömböt ajándékoz a szerződő félnek, ennek 

feltétele, hogy  

 a befizetési gyakoriság szerinti első összeg, valamint 

  a célösszegre számított ázsió ellenértéke (5%) rendezve legyen 

 A program részeként egy ún. Szuper-V multirizikó családi biztosítást kötünk az Uniqa 

biztosítónál az Ügyfél családja részére, amely teljes első éves díját az Arteus Capital átvállalja. (Az 

1. év lejárta után az Ügyfél szabadon dönthet arról, hogy a biztosítást folytatja-e kedvezményes 

áron, vagy a továbbiakban nem él a biztosítási szolgáltatás nyújtotta szolgáltatásokkal.) 

 A Golden Kid program féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság választása esetén tartalmaz egy a 

Kedvezményezett nevére szóló, magas „Baleseti eredetű/Munkahelyi baleseti eredetű, arányos 

szolgáltatású, maradandó egészségkárosodás biztosítás”-t az Uniqa biztosítónál, melyet az ún.     

Gold Life adatlap kitöltésével kezdeményezhet. 


