
 

 

 

 

 AZ ARTEUS GOLDEN YEARS PROGRAM  
 
A program három szakaszból áll - megtakarítási időszak: minimum 1 év – maximum 20 év  
 

- megőrzési időszak: a célösszeg elérését követően indul  
- kifizetési időszak: a célösszeg elérését követően indul, időtartama minimum 5 év – 

maximum 10 év (egyenlő részlet/kifizetési gyakoriság)  
 
A program időtartama (megtakarítási időszak+kifizetési időszak) nem lehet rövidebb 6 évnél.  
Amennyiben az ügyfél nem érte el a célösszeget, az általános szerződési feltételek érvényesek 
(kiszállítás kérése, eseti visszavásárlás, letétkezelés)  
 
A megtakarítási és a megőrzési időszak együtt nem lehet több mint 20 év.  
 

• A nyugdíj megtakarítási program célösszege minimum 15.000 euró  
 

• Az ügyfél határozza meg a megtakarítási időszak befizetési gyakoriságát (havi, negyedéves, 
féléves, éves)  

 

• A minimális megtakarítási összeg 100 euró/hó  
 

• Az ügyfélnek lehetősége van a programba rendkívüli díjat befizetni (megtakarítási 
programba történő befizetés, tehát normál árlista szerinti áron). A programba történő 
rendkívüli befizetés egyszeri ügyintézési díja (ázsió) a befizetésre kerülő összeg 2,5 %-a.  
Az ehhez tartozó Nyilatkozat az Arteus weboldalon a nyugdíj program címszó alatt 
megtalálható.  
 

• A rendkívüli díj nem számít bele a célösszegbe, valamint nem módosítja a vállalt 
megtakarítási díjak összegét és befizetési gyakoriságát.  

 

• A szerződés aláírásakor az ügyfél meghatározhatja, hogy 
- milyen időtartamú legyen a kifizetési időszak  
- negyedéves vagy féléves gyakoriságú kifizetést kér (ezt a kifizetési időszak kezdetéig 

az ügyfél módosíthatja), de a fizetési gyakoriság szerinti kifizetés összege azonos kell, 
hogy legyen.  

 
A kifizetési időszak alatt a kifizetés kezdő időpontjában raktáron lévő gramm arany 
mennyisége kerül a kifizetési időszak alatt negyedéves/féléves részletekben 
visszavásárlásra és kifizetésre. (A nemesfém mennyiségéből az Általános Szerződési 
Feltételek alapján az adott évi megőrzési és egyéb költségek levonásra kerülnek.)  

 
A folyósítási (kifizetési) díj a mindenkori hirdetmény alapján kerül meghatározásra, de 
minimum a kifizetésre kerülő összeg nettó 1 (egy) százaléka  
 
 



 

 

 

 

• A kitűzött célösszeg elérését követően az ügyfél választhat - dönthet a további megőrzésről  
- kikérheti az összegyűlt aranyvagyonát  
- részleges eladásokkal maximum 10 évre biztosíthatja a rendszeres nyugdíj-kiegészítő 

jövedelmét  
 

• A megtakarítási ideje alatt a letétkezelés, majd a megőrzési időszak alatt a raktározás díja évi 
1 % + Áfa, az Általános Szerződési Feltételek szerint - éves díjfizetés esetén a nemesfém 
letétkezelése a gyűjtési időszak alatt díjmentes  

 

• Az egyszeri ügyintézési díj (ázsió) a célösszeg 5 (öt) százaléka. Az ázsiót a kifizetési időszak 
végén, az utolsó fizetési gyakoriság szerinti összeg kifizetését követően nemesfémben 
jóváírjuk. Az ázsió nemesfémben történő jóváírási feltétele, hogy az ügyfél  

- a kifizetés időszakában a kifizetési értékként azonos mennyiségű nemesfém 
visszavásárlását kérje  

- a célösszeget elérje  
- a megtakarítási időszak alatt a nemesfém-készletéből – egy, rendkívüli alkalmat 

kivéve a célösszeg maximum 10 %-a erejéig – ne szállíttasson ki és ne értékesítsen 
nemesfémet  

 


