
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 képezi és 
azokkal együttesen érvényes.  Amely kérdésben 
jelen kiegészítés eltérően nem rendelkezik, ab-
ban az általános szerződési feltételek rendelke-
zéseit kell alkalmazni. Jelen szerződés a kupon 
előlapján feltüntetett depószámú „Megrendelő 
lap nemesfém befektetéshez” elválaszthatatlan 
részét képezi és a megrendelő lapon szereplő 
valamennyi befektető együttes aláírásával érvé-
nyes.

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 ezen okirat aláírásával.
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3. Az „Ázsióért aranyat”akcióra vonatkozó külö-
nös rendelkezések

3.1 Az akció a 2017. január 25. és 2017. június 30. 
között megkötött, minimum 10.000 EUR illetve 
3.000.000 Ft célösszegű, euró és forint alapú 
megtakarítási programokra vonatkozik. Az akció 
igénybe vételének feltétele, hogy a szerződés 
szerinti első megtakarítási összeg és a szerződés-
kötési díj legkésőbb 2017. június 30-án az ARTEUS 
számláján jóváírásra kerüljön.

3.2 Amennyiben az Ügyfél megtakarítási program 
keretében féléves fizetési gyakoriságot választ, és 
fizetési kötelezettségét teljes mértékben, legké-
sőbb az Ügyfél által vállalt, a megrendelő lapon 
rögzített lejárati hónap utolsó napjáig teljesíti az 
ARTEUS felé, úgy az Ügyfél által teljesített ázsió 
összegének 50%-át (azaz ötven százalékát) a meg-
takarítási összeg maradéktalan elérése napján ér-
vényes árfolyamon az ARTEUS aranyra váltja, és azt 
az Ügyfél számára jóváírja.
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4. Jelen szerződés bármely módosítása kizárólag 
írásban érvényes.

5. Jelen szabályzat 2017. január 25. napjától 2017. 
június 30. napjáig érvényes.

3.3 Amennyiben az Ügyfél megtakarítási program 
keretében negyedéves fizetési gyakoriságot vá-
laszt, és fizetési kötelezettségét teljes mértékben, 
legkésőbb az Ügyfél által vállalt, a megrendelő la-
pon rögzített lejárati hónap utolsó napjáig teljesíti 
az ARTEUS felé, úgy az Ügyfél által teljesített ázsió 
összegének 25%-át (azaz huszonöt százalékát) a 
megtakarítási összeg maradéktalan elérése nap-
ján érvényes árfolyamon az ARTEUS aranyra váltja, 
és azt az Ügyfél számára jóváírja.

4. Jelen szerződés bármely módosítása kizárólag 
írásban érvényes.

5. Jelen szabályzat 2017. január 25. napjától 2017. 
június 30. napjáig érvényes.

 

Dátum

      
A Vevő(k) / Képviseletre jogosult(ak) / Törvényes képviselő(k) aláírása

 

Dátum

      
A Vevő(k) / Képviseletre jogosult(ak) / Törvényes képviselő(k) aláírása

DEPO NR.:

DEPO NR.:


