
 
 

 
 

AZ ARTEUS GOLDEN KID PROGRAM  

 

 

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

határozható meg),   

 Maximum a gyermek 17 éves koráig köthető 

 Megtakarítási célösszeg: minimum 10.000 Euro, a havi megtakarítási összeg nem lehet 

kevesebb 50 Eurónál. 

 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 célösszeg a tervezett időpontnál. 

Ekkor gyermeke, amennyiben már nagykorú, dönthet, hogy 

 az összegyűlt arany vagyont felveszi, vagy készpénzre váltja át 
 vagy további hozam növekedés reményében a megtakarítási időszak végéig 

bent tartja arany vagyonát és csak a megtakarítási időszak végén veszi 
fel az aranyat vagy az értékének megfelelő kamatadó mentes készpénzt. 

 
 Amennyiben a gyermek még nem nagykorú, úgy a törvényes képviselő bármikor dönthet 

arról, hogy igényli az összegyűlt arany vagyon további letétkezelését, illetve rendelkezhet 

annak kiszállításáról (10 gr, 100 gr) 

 a kiszállított aranymennyiséggel a törvényes képviselő csak a Gyámhatóság 
hozzájárulásával rendelkezhet.  

 A megtakarítási ideje alatt a letétkezelés díja évi 1 % + Áfa, az Általános Szerződési Feltételek 

szerint, azonban  

- éves díjfizetés esetén a nemesfém letétkezelése a gyűjtési időszak alatt díjmentes. 

 Az egyszeri ügyintézési díj (ázsió) a célösszeg 5 (öt) százaléka.  

 A megtakarítási időszak végén jóváírandó mennyiségi bónusz mennyiség feltétele, hogy az 

ügyfél a célösszeget az általa megjelölt futamidő alatt elérje  

 A programmal együtt járó többletjuttatások (added value) 

- Az Arteus a program elindításakor 1 gr-os aranytömböt ajándékoz a szerződő félnek, 

ennek feltétele 

 a befizetési gyakoriság szerinti első összeg, valamint 

 a célösszegre számított ázsió ellenértéke (5%)  

rendezve legyen 

- A program részeként egy un. Szuper-V multirizikó családi biztosítást kötünk 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.) 

 

 

Érvényes: a 2013. augusztus 28-a előtt megkötött szerződésekre vonatkozóan. 


