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1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja a SOLAR GOLD 
Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End 
Irodaház, 1062 Budapest, Váci út 1-3 „C” épület VI. emelet; adószáma: 24075387-2-42; 
cégjegyzékszáma: 01-10-0474478; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által; NEHITI engedély   
száma: PR6988; a továbbiakban: Társaság) Társaság és a vele a jelen  ÁSZF 1.2 pontjában megjelölt 
termék forgalmazása, illetve letéti őrzése tárgyában szerződést kötő személyek (a továbbiakban: 
„Ügyfél”) között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása. 

 
  
 

1.2. A jelen ÁSZF a Társaságnak a mindenkor hatályos, általános forgalmi adóról szóló törvényben 
befektetési aranyként meghatározott termékek (a továbbiakban: „befektetési arany”) illetve egyéb 
nemesfémtermékek (a továbbiakban együttesen: „nemesfém” vagy „nemesfémtermék”) forgalmazására, 
illetve letéti őrzésére vonatkozó szolgáltatása során, a Társaság és az Ügyfelek között létrejövő 
jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mindkét félre nézve külön kikötés nélkül is 
kötelezőek, feltéve, hogy a jogügylet kapcsán létrejövő szerződés ettől eltérően nem 
rendelkezik. 

 
 

1.3. A jelen ÁSZF nyilvános, a Társaság ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve a 
honlapján megtekinthető, illetve a Társaság az Ügyfél kérésére azt nyomtatott formában, ingyenesen 
rendelkezésére bocsátja. 

 
 

1.4. A jelen ÁSZF a Társaság vezérigazgatója által történt jóváhagyást követően, a Társaság ügyfélforgalmi 
helyiségében, valamint a honlapján történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól azzal, hogy 
a Társaság bármikor jogosult azt egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF módosításáról a Társaság 
legkésőbb a hatályba lépés napján, hirdetmény formájában, a székhelyén, illetve honlapján történő 
közzététel útján értesíti az Ügyfelet. 

 
 
 
 

2. A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAI 

2.1. A Társaság jelen ÁSZF hatálya alatt az alábbi szolgáltatások nyújtására vállalkozik: 

a. nemesfém értékesítése, visszavásárlása egyedi megrendelés alapján, 
b. nemesfém letéti őrzése. 

2.2. A Társaságot jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli, szerződéskötési 
szabadsága, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott fedezet, az adott piaci körülmények és az egyedi 
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megrendelések volumene alapján szabadon dönt az Ügyfél megrendelésének elfogadásáról vagy 
visszautasításáról. A Társaság az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja. 

 
2.3. A Társaság aranyrúd és -lapka termékek esetén kizárólag a „The London Bullion Market Association„ 
által közzétett Gold List-en szereplő (ld. lbma.org.uk), nemzetközileg elismert, „Good Delivery” státusszal 
rendelkező gyártó termékeit forgalmazza. 
2.4. Az ügyfél-azonosítást követően a megrendelés a személyes megjelenés útján szóban, vagy telefonos 
megrendeléssel adható. 

 
 

3. ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

3.1. A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt – de legkésőbb a jelen ÁSZF 
szerinti bármely szerződés teljesítéséig – a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, 
továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni, valamint 
meggyőződni a képviseleti jogosultságról. Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, az Ügyfél 
képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi 
személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi. Ezzel összefüggésben a Társaság köteles a 
tényleges tulajdonossal kapcsolatosan a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény, valamint a Társaság 
belső szabályzata szerinti adatok megadását kérni, illetőleg az Ügyfél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e. Nem kell az azonosítást elvégezni, ha a 
Társaság a jogi személyt, illetőleg más szervezetet egyéb ügylet kapcsán már azonosította és a rögzített 
adatokban változás nem történt. A jogi személy, illetőleg más szervezet képviseletében eljáró 
természetes személy személyazonosítását és képviseleti jogosultságának ellenőrzését minden esetben el 
kell végezni. 

 
 

3.2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Társaság az alábbi esetekben köteles az ügyfél 
átvilágítását elvégezni: a) üzleti kapcsolat létesítése; b) 3.600.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű 
ügyleti megbízás, illetőleg a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás 
készpénzben teljesítése esetén, amely kiterjed azon ügyletekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül 
az Ügyfél ugyanazon jogcímen (így például: adás-vétel), ugyanazon tárgyra (így például: befektetési 
arany) ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot. c) pénzmosásra vagy terrorizmus 
finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az a)-b) pontban meghatározottak 
szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával 
vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. A fenti b) pontban meghatározott átvilágítási 
kötelezettség esetében az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az 
ügyleti megbízások együttes értéke eléri az adott összeghatárt. 

3.3. A Társaság az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg: 

a) természetes személy esetén 
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a. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa,  

b. külföldi természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az 
magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy 
tartózkodásra jogosító okmánya, 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján 
eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem 
régebbi – okiratot, hogy 
a. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési 
kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy 
a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, b. belföldi jogi személy esetén, ha annak 
létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 
c. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga 
szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; d. jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát. Az ügyfél a hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés 
vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb 
nyilvántartási számot rögzíteni. 

3.4. Amennyiben az ügyfél-azonosítás során meghatalmazott jár el, úgy mind a meghatalmazó, mind a 
meghatalmazott adatait rögzíteni kell. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó 
jogszabály alapján az azonosításra köteles szolgáltató azt már elvégezte, és annak eredményét a Társaság 
az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja. 

 
 

3.5. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a 
bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Az azonosítást végző az ügyfél-átvilágítási 
kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a 
bemutatott okiratokról másolatot készít. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig az ügylet 
végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Társaság köteles megtagadni. 

 
 

3.6. Amennyiben az Ügyfél Társaság által jelen 3. pont szerintett rögzített adataiban változás áll be, úgy 
az Ügyfél a változásról – a tudomásszerzést követő 5munka napon belül – köteles a Társaságot értesíteni. 

 
 

3.7. Az Ügyfél azonosítását a Társaság ügynöke is jogosult elvégezni. A Társaság ügynöke által elvégzett 
átvilágítás nem minősül más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésnek, mivel a Pmt. 
értelmében az ügynök a Társaság részének minősül. Az ügyfél-átvilágítás során úgy kell tekintetni az 
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ügynök tevékenységére, mintha maga a Társaság járna el. A Társaság ügynöke eljárása folyamán nem 
jogosult eltérni a Társaság pénzmosási szabályzatában foglaltaktól. 

 
 

4. EGYEDI MEGRENDELÉS 

4.1. Megrendelés leadásának és elfogadásának feltételei 
 
 

4.1.1. Egyedi megrendelés esetén a Társaság az Ügyfél megbízása alapján, díj ellenében, az alábbiak 
szerinti nemesfém termékek forgalmazására, az Ügyfél részére történő átadására vagy letéti őrzésére 
vállalkozik. 

 
4.1.2. A Társaság kizárólag olyan, a honlapján feltűntetett befektetési arany és egyéb nemesfém 
termékek forgalmazására vonatkozó megbízást fogad el, amelyet az Ügyfél a Társaság által 
meghatározott adattartalommal rendelkező, megfelelően aláírt megrendelés formájában személyesen 
nyújt be a Társaság ügyfélszolgálatán, vagy azon adattartalommal bíró telefonos megrendelés során ad 
meg. A hibás adatszolgáltatás miatti téves teljesítésből eredő károkért a Társaságot felelősség nem 
terheli. 

 
 

4.1.3. A Társaság által forgalmazott nemesfémek aktuális, tájékoztató jellegű vételi és eladási árfolyamát 
a Társaság a honlapján határozza meg. A honlapon feltűntetett ár a tájékoztató jellegű végfelhasználói 
ár, azt az árat mutatja, amelyen az adott időpillanatban nagy valószínűséggel lehetséges az üzletkötés. A 
feltűntetett árat további, a Társaság számára megfizetendő költség nem terheli. A tájékoztató jellegű ár 
akár napon belüli többszöri alkalommal történő változtatásának jogát a Társaság kifejezetten fenntartja. 

 
 

4.1.4. A Társaság a megbízás rögzítése során határozza meg a végleges vételárat, amelyen a megbízás 
teljesíthető. Az Ügyfél – amennyiben a végleges vételárat és a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja – a 
Társaság ezen visszaigazolásában rögzített teljes vételárat köteles megfizetni a Társaság részére. A 
Társaság fenntartja a jogot, hogy a Felek egyedi megállapodása alapján a megrendelést a teljes vételár 
megfizetése hiányában, a megállapodásban rögzített mértékű foglaló átadása esetén is továbbíthassa a 
nemesfém beszállítója felé. Ebben az esetben az Ügyfél a fennmaradó vételár megfizetésére a 
megállapodásban rögzített feltételek szerint köteles. 

 
 

4.1.5. A Társaság által a visszaigazolásban rögzített végleges vételár 30 percig érvényes. 
 
 

4.1.6. Az Ügyfél az ajánlat érvényességi ideje alatt köteles a visszaigazolásban megjelölt teljes vételárat a 
Társaság rendelkezésére bocsátani, továbbá ennek tényét a Társaság számára megfelelő módon igazolni. 
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4.1.7. Amennyiben a vételár kifizetésére nem a Társaság székhelyén kerül sor, úgy a vételár 
megfizetésének igazolására a Társaság az érintett pénzforgalmi szolgáltató által kiállított eredeti igazolást 
fogad el. A Társaság jogosult visszautasítani az olyan igazolás elfogadását, amely nem, vagy csak részben 
olvasható, ellentmondó, az Ügyfél azon szereplő és a Társaság által rögzített adatai eltérnek, illetve nem, 
vagy csak részben igazolják a vételár megfizetését. A Társaság egyedi esetben jogosult – de nem köteles 
– elfogadni a vételár Társaság rendelkezésére bocsátásának egyéb módon történő igazolását is. A 
Társaság – választása szerint személyesen, telefonon, vagy emailben – tájékoztatja az Ügyfelet arról, ha 
az Ügyfél által felhasználni kívánt igazolást a Társaság nem fogadja el. 
4.1.8. Az igazolás beszerzése és az érvényességi időn belül a Társaság rendelkezésére bocsátása kizárólag 
az Ügyfél feladata és felelőssége. 

 
 

4.1.9. Az érvényességi idő az Ügyfél személyes megjelenése esetén a Társaság által megjelölt és az 
Ügyféllel közölt időponttól, telefonon keresztüli megbízás esetén a megbízást tartalmazó telefonhívás 
befejezésétől kezdődik. Az igazolást fax-on, a Társaság fent megnevezett elérhetőségére, vagy emailben 
a Társaság által a megrendelés során meghatározott elérhetőségére kell megküldeni. Az igazolást a 
Társaság kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az az érvényességi időn belül megérkezik. Fax esetén a 
fogadott üzenetre a Társaság fax készüléke által nyomtatott, e-mail esetén a beérkező levélhez a 
Társaság levelezőrendszere által rendelt időpont az irányadó. A Társaság kizárja a felelősségét minden, a 
Társaságnak nem felróható késedelemért, amely bármely telekommunikációs szolgáltató 
magatartásának, vagy bármely informatikai rendszer meghibásodásának eredménye, vagy azzal 
kapcsolatos. 

 
 

4.1.10. Amennyiben a vételár megfizetésére és igazolására az érvényességi időn belül nem kerül sor – 
tekintet nélkül a késedelem mértékére – a Társaság nem köteles a megbízást végrehajtani. Ebben az 
esetben az alábbiak szerint kell eljárni. 

 
 

4.1.11. A Társaság – személyesen, telefonon vagy írásban (ideértve az e-mailt is) tájékoztatja az 
Ügyfelet, hogy az érvényességi időn belül a vételár megfizetése megfelelően igazolásra került-e. 

 
 

4.1.12. Amennyiben az érvényességi idő eredménytelenül telt el, az Ügyfél szabadon rendelkezhet arról, 
hogy a Társaság által ismételten megjelölt aktuális árfolyamon kíván-e ügyletet kötni. 

 
 

4.1.13. Az Ügyfél ismételt ügyletkötési szándéka esetén a fenti 4.1.5.-4.1.10. pontok megfelelően 
alkalmazandóak. Amennyiben az Ügyfél által korábban a Társaság rendelkezésére bocsátott vételár 
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magasabb, mint az ismételt ügyletkötés során megállapított vételár, úgy a Felek rendelkezése szerint a 
Társaság a különbözetet az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, vagy azt a soron következő vételi megbízásba 
beszámítja. 

 
 

4.1.14. Az Ügyfél ismételt ügyletkötési szándéka hiányában, továbbá, ha az Ügyfél a Társaság 
tájékoztatására 5 (öt) napon belül nem nyilatkozik az ügyletkötésről, a Társaság a 4.1.11. pont szerinti 
tájékoztatás megadásától számított 5 (öt) banki napon belül köteles az Ügyfél által a Társaság 
rendelkezésére bocsátott vételár teljes egészét visszafizetni az Ügyfél számára. 
4.1.15. A vonatkozó átutalási költségeket, valamint az esetleges egyéb, az átutaláshoz kapcsolódó, 
jogszabályban meghatározott költségeket (így különösen, de nem kizárólagosan a tranzakciós adót) az 
Ügyfél viseli. 

 
 

4.2. Elállás 
 
 

4.2.1. Az Ügyfél az egyedi megrendeléstől legkésőbb a megrendelésnek a Társaság általi telefonon 
történő visszaigazolás befejezéséig, személyes megjelenés esetén a megrendelés rögzítéséig jogosult 
elállni. Ezt követően az Ügyfél a megrendelésért helytállni köteles. 

 
 

4.2.2. A Társaság bármikor jogosult a teljesítéstől elállni, ha az Ügyfél bármilyen módon megsérti a jelen 
ÁSZF rendelkezéseit. 

 
 

4.2.3. Ha a Társaság elállásának oka az, hogy a székhelyére leszállított termék Ügyfél számára történő 
átadása amiatt nem lehetséges, mert az Ügyfél 3. pont szerinti azonosítását az Ügyfél érdekkörében 
felmerülő okból nem lehet elvégezni, úgy a Társaság – meghiúsulási kötbérként – az Ügyfél által 
ténylegesen megfizetett vételár 10 %-ának megfelelő összegre jogosult. Jelen pont szerinti követelését a 
Társaság jogosult az elállásra tekintettel az Ügyfél számára visszafizetendő vételárból közvetlenül 
érvényesíteni. 

 
 

4.2.4. Amennyiben foglaló került átadásra, az Ügyfél elállása esetén az Ügyfél a Társaság rendelkezésére 
bocsátott foglalót elveszti. A Társaság elállása esetén – ide nem értve az Ügyfél súlyos 

szerződésszegése miatt elállást – a rendelkezésére bocsátott foglalót kétszeresen köteles az Ügyfél által 
megadott bankszámlaszámra történő átutalás útján visszafizetni. 
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4.3. Megrendelés teljesítése 
 
 

4.3.1. Amennyiben az Ügyfél a vételár megfizetését a 4. pont szerint igazolta a Társaság számára, úgy a 
Társaság a megrendelést továbbítja a beszállító felé és intézkedik a termék beszerzéséről. 

 
 

4.3.2. A megrendelt nemesfém átvételére legkorábban – amennyiben a Társaság eltérően nem 
rendelkezik – a megrendelés Ügyfél számára történő visszaigazolást követő 5. munkanaptól van 
lehetőség a Társaság székhelyén. 
4.3.3. A Társaság a nemesfém székhelyére történő beérkezéséről, illetve letéti őrzésbe vételéről az 
Ügyfél által megadott telefonszámon vagy email címen értesíti az Ügyfelet. 

 
 

4.3.4. A nemesfém termék átvételére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a teljes vételár a Társaság 
számára ténylegesen átadásra került. 

 
 

4.3.5. A Társaság a nemesfémet a székhelyére történő leszállítását követően, annak Ügyfél részére 
történő átadásáig a letéti őrzés szabályai szerint kezeli. Amennyiben a letéti őrzésről az Ügyfél a 
Társasággal külön megállapodást köt, úgy a – a letéti szerződés hatálya alatt – az alábbi 4.3.6-4.3.9. 
pontok nem alkalmazandóak. 

 
 

4.3.6. Amennyiben a Felek nem kötnek letéti szerződést, úgy az Ügyfél a Társaság a 4.3.3. pontban foglalt 
értesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a nemesfémet átvenni, valamint, ha a teljes 
vételár kifizetésére bármely okból korábban nem került sor, úgy a hátralékos vételárat megfizetni. Az 
átvételre meghatározott határidő eredménytelen lejártát követően az Ügyfél a vételárat alapul véve a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles. 10 
napot meghaladó késedelem esetén a Társaság jogosult az ügylettől elállni, amely esetben az Ügyfél a 
Társaság rendelkezésére bocsátott foglalót – amennyiben az kikötésre került – elveszti. A Társaság a 
foglalón felüli korábban megfizetett és a késedelmi kamat összegével csökkentett összeget bocsátja az 
Ügyfél rendelkezésére. 

 
 

4.3.7. A leszállított nemesfém átadásakor az Ügyfél elismeri, hogy a termék a rendelésben megjelölt 
tulajdonságokkal bír. 
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4.3.8. Az átadást követően a nemesfém súlyát, minőségét és eredetiségét az Ügyfél nem kifogásolhatja. 
 
 

4.3.9. A leszállított nemesfém elszállítása az Ügyfél feladata és költsége. 
 
 

4.4. Visszavásárlás 
 
 

4.4.1. A Társaság vételi kötelezettséget kizárólag az általa forgalmazott – és sorszámok alapján 
forgalomba helyezett – nemesfémek tekintetében vállal, az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján. 

 
 

4.4.2. A Társaság visszavásárlás esetén egyeztet az Ügyféllel az áru felvételének időpontjáról. A Társaság 
átvételi elismervény ellenében, az egyeztetett időpontban veszi át az árut Ügyféltől. A Társaság az árut 
átvételkor ellenőrizni. Akár minőségi, akár mennyiségi eltérést esetén az átvételre nem kötelezett. Az 
átvétel jelen pont szerinti okból történő megtagadása esetén a nemesfém szállításával és tárolásával 
kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Letéti őrzésbe vett nemesfém termék visszavásárlására 
kizárólag a Társaság által kiállított letéti igazolás Társaság részére történő visszaszolgáltatását követően 
kerül sor, amely esetben a nemesfém termék minőségi és mennyiségi vizsgálatára ismételten nem kerül 
sor. 

 
 

4.4.3. A Társaság az eladási áru minőségi és mennyiségi átvétele után a nemesfém beszállítója által 
közölt, adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot az Ügyfél felé személyesen. A Társaság 
honlapján feltűntetett ár kizárólag tájékoztató jellegű. Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot elfogadja, a 
Társaság legkésőbb az elfogadást követő 6. banki napon köteles átutalni a teljes vételárat az Ügyfél által 
megadott bankszámlaszámra. A kifizetés az Ügyfél kérésének megfelelően történhet EUR, vagy USD 
devizában is, amely esetben a konverzióra a jelen ÁSZF 4.5.3 pontja irányadó. 

 
 

4.4.4. A Társaság az egyes nemesfém visszavásárlások után az elfogadott vételár 0,3%-ának megfelelő 
mértékű általános tranzakciós díjat számít fel, így a fentiek szerint elfogadott vételárat ezen tranzakciós 
díj összegével csökkentve jogosult és köteles az Ügyfél részére átutalni a 4.4.3. pontban foglaltaknak 
megfelelően. 

 
 

4.5. Fizetési feltételek 
 
 

4.5.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségét a Társaság székhelyén történő készpénzes 
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befizetéssel, vagy a Társaság fent megnevezett bankszámlájára történő átutalás útján teljesítheti a 
Társaság által kiállított (előleg)számla alapján. Előzetes egyeztetése alapján a Társaság esetlegesen 
bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít az Ügyfél számára azzal, hogy ezen fizetési mód kapcsán 
felmerülő mindennemű költség az Ügyfelet terheli, így ezen költségelemekkel az Ügyfél fizetési 
kötelezettsége megnövekedhet. A bankkártyás fizetési mód alkalmazására kizárólag az Ügyfél erre 
irányuló előzetes jelzése, illetve a Társaság mérlegelése alapján kerülhet sor. 

 
 

4.5.2. A megrendelésnek a beszállító felé történő továbbításának feltétele, hogy az Ügyfél igazolja a 
vételár, illetve kikötése esetén a foglaló Társaság rendelkezésére történő bocsátását. 

 
 

4.5.3. Az Ügyfél fizetési kötelezettségének a Felek előzetes megállapodása szerint, HUF-ban, EUR-ban. 
4.5.4. A Társaság a nemesfém jelen ÁSZF szerinti visszavásárlásakor fizetési kötelezettségének az Ügyfél 
rendelkezése szerint HUF-ban vagy EUR-ban, az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra történő 
átutalással, vagy amennyiben az lehetséges készpénz kifizetésével tesz eleget. 

 
 

5. LETÉTI ŐRZÉS 

5.1. Letéti őrzés keretében a Társaság nemesfémek díj ellenében történő ideiglenes megőrzésére 
vállalkozik. 

 
 

5.2. A Társaság sérült, bizonytalan eredetű vagy sérültnemesfémek letéti őrzésére nem vállalkozik. 
 
 

5.3. A Társaság a nemesfém letéti őrzésre történő átvételekor letéti igazolást állít ki. 
 
 

5.4. A Társaság vállalja, hogy a letéti őrzésbe vett nemesfém minden időpontban rendelkezésre áll. A 
Társaság évente egy alkalommal, – év végi fordulónappal – auditáltatja a letéti őrzésbe vett nemesfém 
mennyiséget és ennek eredményét a honlapján közzéteszi 

 
 

5.5. A Társaság a letétbe helyezett nemesfémet jogosult gyűjtőletétben tartani, valamint a szolgáltatás 
nyújtása során harmadik személyt igénybe vehet. 

 
 

5.6. A Társaságot díjkövetelése és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a letétbe helyezett 
nemesfémen. 
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5.7. A letéti díj mértéke, a Társaság letéti őrzésében lévő nemesfém aktuális Solar Gold Eladási Ár szerinti 
értékére vetített, évi 0,95 % + ÁFA. A letéti őrzés díja havonta, a hónap utolsó napján (munkaszüneti nap 
esetén a következő munkanapon) kerül megállapításra és negyedévente utólagosan – a negyedév utolsó 
napján (munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon) – a tényleges letéti őrzés napjaival 
arányosan kerül felszámításra. 

 
 

5.8. A letéti őrzési díját az Ügyfél a Társaság által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől 
számított 5 banki napon belül köteles megfizetni. 

 
 

5.9. Amennyiben az Ügyfél a letéti díj megfizetésével 5 banki napot meghaladó késedelembe esik, és 
fizetési kötelezettségének a Társaság e-mail útján küldött felszólításában megjelölt határideig sem tesz 
eleget, a Társaság az Ügyfél költségén jogosult a nemesfémet az aktuális, honlapján megjelentetett 
vételi árfolyamon visszavásárolni, és követelését a befolyt összegből érvényesíteni. A Társaság a 
fennmaradó pénzösszeget az Ügyfél által korábban megjelölt bankszámlaszámra utalja. 

 
 

5.10. A letéti szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az Ügyfél a letétbe adott nemesfémet a letéti 
igazolás bemutatásával bármikor írásban visszakövetelheti, a Társaság pedig a letéti szerződést, 15 napi 
felmondással bármikor írásban megszüntetheti. 

 
 

5.11. A Társaság a letét kiszolgáltatására a visszakövetelés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, a 
felek általi elszámolást követően vállalkozik. A letéti szerződés a kiszolgáltatással egyidejűleg szűnik meg. 

 
 

5.12. A letéti szerződés megszűnésekor a Társaság a letétbe helyezett nemesfémet a székhelyén, a Felek 
által megállapított időpontban bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. 

 
 

5.13. A Társaság a letéti őrzésbe vett nemesfémet saját vagyonától elkülönített módon őrzi. A letéti 
őrzésbe vett nemesfém a Társaság esetleges jogutód nélküli megszűnése vagy felszámolása esetén sem 
képezi a felszámolási vagyon részét, annak értékesítésére – ide nem értve a díjtartozás miatti 
értékesítést – a Társaság hitelezői igényeinek kielégítése céljából nem kerülhet sor. 

 
 

5.14. A letétbe helyezett nemesfémet az Ügyfél évente két alkalommal megtekintésre díjmentesen, 
írásban, a Felek által megállapított időpontban kikérheti a Társaság által meghatározott helyszíneken. 
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5.15. A letéti őrzés megszűnése esetén a jelen ÁSZF 4.3.6-4.3.9 pontjai megfelelően alkalmazandóak 

 
 

6. PARTNERI ÉRTÉKESÍTÉS 

6.1. Amennyiben a Társaság a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtásához partnert vesz igénybe, a 
partner kizárólag tájékoztatás adására, az Ügyfél azonosítására kitöltésére és a Társasághoz történő 
továbbításra jogosult. 

 
 

6.2. A Társaság partnerei semmilyen jogcímen sem jogosultak az Ügyféltől pénz, vagy más vagyontárgy 
átvételére, illetve átadására, valamint a fenti bekezdésben meghatározottakon túlmenően a Társaság 
nevében történő kötelezettségvállalásra. 
6.3. A Társaság mindenkori partnereinek listáját a Társaság a honlapján jeleníti meg. 

 
 
 

7. SZAVATOSSÁG 

7.1. A Társaság kijelenti, hogy termékeket kizárólag a nemesfém gyártójától szerzi be, amely gyártó 
megfelel a székhelye szerint alkalmazandó jogszabályok által befektetési arany, illetve nemesfém 
előállítására és fémjelzésére vonatkozóan előírt követelményeknek. 

 
 

7.2. A Társaság szavatolja, hogy az általa értékesített befektetési arany rendelkezik a mindenkori magyar 
jogszabályokban befektetési aranyként meghatározott nemesfém termékre irányadó tulajdonságokkal. 

 
 

7.3. Bármely szavatossági igény érvényesítésének feltétele a Társaság által az igénnyel érintett 
nemesfémre vonatkozóan kiállított eredeti számla bemutatása. 

 
 

8. EGYEBEK 

8.1. A felek közötti szerződésekkel, azok teljesítésével, valamint a jelen ÁSZF-el, annak értelmezésével, 
alkalmazásával kapcsolatban a felek között felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik 
tárgyalásos úton rendezni. Ennek keretében a Társaság az Ügyfél kérésére legalább egy alkalommal 
lehetőséget biztosít arra, hogy a felek, jogi képviselőik, illetve egyéb tanácsadóik, közvetítőik, 
közreműködőik jelenlétében személyes találkozó keretében kíséreljék meg a vitás kérdések tisztázását. A 
jogviták peren kívüli szakaszában a felek kötelesek egymással a tőlük elvárható módon együttműködni. A 
tárgyalások során törekedni kell az írásbeli kommunikációra. 
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8.2. A kikötött bíróság a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el. 

 
 

8.3. A jelen ÁSZF-ben, a megrendelésben, nem részletezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
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