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SGold Trade Aranyszámla konstrukciók díjjegyzéke 

 
Az aranyszámla hosszú távra javasolt megtakarítási, vagyonmegőrzési megoldás, amelynek lényege, hogy 
Ön kisebb összegű, de folyamatos befizetéseken keresztül fizikai befektetési aranyban halmozza fel az 
aranytartalékát. Megtakarításának mindenkori egyenlege nem pénzben, hanem a század gramm 
pontossággal meghatározott befektetési arany készlet mennyiségében kifejezett érték.  
 
Jelen Termékismertető és Díjjegyzék az PrestigeGold Aranyszámla Általános Szerződési Feltételek 
(továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Díjjegyzékben külön nem definiált nagy kezdőbetűvel 
írt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.   
A díjak az ÁSZF-ben meghatározott időpontban esedékesek.   
 

 SolarAurum U18Gold PrestigeGold 

Szerződéskötési díj (bruttó) 127.000 Ft 19.900 Ft 499.990 Ft + társadalmi 
felelősségvállalás 

Futamidő Korlátlan Szerződő 18 éves 
koráig (minimum 4 év) 
 

Korlátlan 

Eladási és vételi árak solargold.hu oldalon 
feltüntetve 

solargold.hu oldalon 
feltüntetve 

solargold.hu oldalon 
feltüntetve 

Letéti díj 1%+Áfa 1%+Áfa 1%+Áfa 

Számlavezetési díj/hó 
(bruttó) 

- 199 Ft vagy 1 EUR -  

Min. havi befizetés díj - 20.000 Ft - 

Esetenkénti min. befizetési 
díj 

- - 500.000 Ft  

Vételi ár nem teljesítés 
esetén 

- solargold.hu oldalon 
feltüntetve 

- 

Tömbösítési díj (bruttó) 15.000 Ft Futamidő előtt 3% (min. 
15.000 Ft) 

15.000 Ft 

Vásárlási nap hétfő és szerda hétfő és szerda minden munkanap 

Eseti befizetés (hét bármely 
munkanapján 

- min. 100.000 Ft - 

Örökölhető? Igen Igen Igen 

Aranybónusz/Hűségbónusz Van - 500.000 Ft alatti 
befizetés esetén 

 
*A jelen Díjjegyzékben meghatározott kedvezmények a fent megjelölt naptól visszavonásig, vagy a Díjjegyzékben 
megjelöltek szerint hatályosak. A jelen Díjjegyzékben meghatározott kedvezmények visszavonása esetén a 
visszavonást követő naptól a kedvezmény nélküli árak alkalmazandóak.   

Az ÁSZF-ben megjelölt szerződéskötési díj a jelen Díjjegyzék szerinti szerződéskötési alapdíj, csökkentve az 
ügyfél által igénybe vett szerződéskötési alapdíjat csökkentő akciós kedvezményekkel.  
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A felajánlott ajándék értékesítésre kerül az SGold Trade Zrt. ügyfelei/partnerei között. Az ajándék értékesítéséből 
származó bevételt egy kiválasztott alapítványnak adományozzuk. 
 


