
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a SOLAR GOLD 

Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West 

End Irodaház, 1062 Budapest, Váci u. 1-3. „C” épület VI. emelet 2. ajtó; adószáma: 24075387-2-42; 

cégjegyzékszáma: 01-10-047478; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által; NEHITI 

engedély száma: PR6988; a továbbiakban: Társaság) és a Társasággal az ÁSZF 1. számú melléklete 

szerinti „Flexi Aranyszámla” elnevezésű aranyszámla termékre (továbbiakban „Aranyszámla”) 

vonatkozóan, az 1.1 pont szerinti jogügyletek lebonyolítására szerződést kötő Ügyfél (a Társaság 

és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek, külön-külön: Fél) között létrejött jogviszony 

mindenkor hatályos általános feltételeit tartalmazza. 

1. Bevezető rendelkezések 

 

1.1. Az ÁSZF alapján a Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:  

(a) grammban nyilvántartott Befektetési arany eladása az Ügyfél részére, 

(b) az Ügyfél részére eladott Befektetési arany letéti őrzése, 

(c) az Ügyfél részére eladott Befektetési arany visszavásárlása, 

(d) a Társaság letéti őrzésében lévő, grammban nyilvántartott Befektetési arany 

tömbösítése. 

 

1.2. Az ÁSZF mindkét Félre külön kikötés nélkül is alkalmazandó, feltéve hogy az érintett 

jogügylet kapcsán létrejövő szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 

 

1.3. Az ÁSZF a Társaság által történt jóváhagyást követően, a Társaság ügyfélforgalmi 

helyiségében, valamint honlapján (www.solargold.hu) történő elhelyezéstől hatályos, és 

határozatlan időre szól.  

 

1.4. A Társaság bármikor jogosult az ÁSZF és mindenkori mellékletei tartalmát 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. 

 

1.5. A Társaság bármikor jogosult az ÁSZF és mindenkori mellékletei tartalmához képest 

kedvezményeket biztosítani. Az aktuális kedvezményeket a Társaság a honlapján teszi 

közzé a Díjjegyzék részeként, vagy annak mellékleteként. A Társaság által biztosított 

kedvezmények – feltéve, ha az adott kedvezmény kifejezetten eltérően nem rendelkezik – 

visszavonásig érvényesek. A kedvezmények visszavonásáról a Társaság a honlapján 

történő közzététel útján értesíti az Ügyfelet. 

 

1.6. Amennyiben jelen szerződés, vagy annak elválaszthatatlan mellékletét képező Díjjegyzék 

„London Gold Fixing” árra hivatkozik, azon kizárólag a London Bullion Market Association 

által a www.lbma.org.uk oldalon, az adott nap délelőttre (a.m.) rögzített, és unciánkénti 

tömegben, euróban meghatározott árfolyamot kell érteni.  

 

 

 

http://www.solargold.hu/


 

2. Aranyszámla szerződés vonatkozó általános feltételek 

 

2.1. Az ÁSZF 2. számú mellékletét képező szerződés (a továbbiakban: „Aranyszámla 

szerződés”) Társasággal való megkötését megelőzően a Társaság, vagy a Társaság 

nevében eljáró, a Társaság honlapján feltűntetett ügynök (a továbbiakban: Ügynök), az 

Ügyfél által megadott információk alapján igényfelmérést végez, majd ennek alapján 

előzetes tájékoztatást nyújt a Társaság szolgáltatásáról (ideértve a Társaság honlapján 

történő tájékoztatást is). Az Ügyfél köteles a Aranyszámla szerződés nyomtatványon 

minden adatot a valóságnak megfelelően kitölteni és az adott választható módozatok 

közül minden esetben egy lehetséges választ egyértelműen megjelölni. 

 

2.2. Az Aranyszámla szerződés Felek általi aláírásával a Felek között az alábbi szerződések 

jönnek létre: 

 

(a) Befektetési arany adásvételére vonatkozó keretszerződés, amely alapján az Ügyfél 

 

a. a vételár ÁSZF szerinti megfizetésével vételi ajánlatot tehet a Társaság számára 

Befektetési arany vételére és amennyiben a Társaság az ajánlatot elfogadja, úgy a 

vételár ellenében a 4. pont szerint eladja a vételárnak megfelelő mennyiségű 

Befektetési aranyat az Ügyfél részére. A Társaság az ajánlatot a 3.5 pontban 

meghatározott esetben visszautasíthatja; 

b. az Aranyszámla szerződés keretében megvásárolt Befektetési arany vonatkozásában 

a 7. pont szerinti eladási ajánlatot tehet a Társaság számára és amennyiben a Társaság 

az ajánlatot elfogadja, úgy a vételár Ügyfél számára történő megfizetése ellenében a 

7. pont szerint megvásárolja az ajánlat tárgyát képező Befektetési aranyat az 

Ügyféltől. 

 

A Befektetési arany értékesítésére vonatkozó egyedi adásvételi szerződés az Ügyfél 

ajánlatának a Társaság általi elfogadásával jön létre. A Társaság az ajánlat 

elfogadásáról nem értesíti külön az Ügyfelet. Amennyiben az ajánlat elutasításra 

kerül, a Társaság írásban (ideértve az e-mailt) értesíti az Ügyfelet. 

 

(b) a Társaság által értékesített Befektetési arany letéti őrzésére vonatkozó 

keretszerződés, amely alapján az Ügyfél az Aranyszámla szerződés alapján 

megvásárolt Befektetési aranyat a Társaság letéti őrzésébe adja, a Társaság pedig az 

5.6. pont szerinti díj ellenében letéti őrzésbe veszi. A Társaság a Befektetési arany 

tömbösítésére és a letétből való kiadására a 6. pont szerint vállal kötelezettséget. 

 

2.3. A 2.2 pont szerinti szerződések kizárólag együttesen, azon a napon lépnek hatályba, 

amelyen az Ügyfél az Aranyszámla szerződésben megjelölt szerződéskötési díjat, az 

ügyfél-átvilágítás megfelelően kitöltött dokumentumait, valamint az aláírt Aranyszámla 

szerződést a Társaság rendelkezésére bocsátja. 

 

3. Fizetési feltételek 

 

3.1. Az Aranyszámla szerződés alapján az Ügyfél az alábbi típusú befizetéseket teljesítheti: 

 



 

(a) Szerződéskötési díj 

 

A díj megfizetése az Aranyszámla szerződés hatályba lépésének egyik feltétele. A 

szerződéskötés díjaként befizetett összegért a Társaság nem ad el befektetési aranyat, 

valamint a számla megszüntetése esetén a díj nem kerül visszafizetésre. A díj 

kizárólag a szerződés megkötésének ellenértéke, ennek megfelelően a Társaság 

Befektetési aranyat kizárólag a szerződéskötési díjon felül rendelkezésére bocsátott 

alábbi (b) pont szerinti befizetés alapján értékesít az Ügyfél számára. A 

Szerződéskötési díj mértékét és – amennyiben van – az ahhoz kapcsolódó 

kedvezményeket a Díjjegyzék tartalmazza. 

 

(b) Befektetési arany vételár 

 

Az Ügyfél „vételár” közleménnyel ellátott, vagy közlemény nélküli befizetése, amely 

mint vételár ellenében a Társaság a 2.2 pontban meghatározott módon értékesít 

Befektetési aranyat az Ügyfél részére. A befizetés a 2.2 (a)a pont szerinti ajánlatnak 

minősül.  

 

A Társaság az ÁSZF alapján értékesített Befektetési aranyra magyar forintban, 

euróban külön árat jegyez. A mindenkor aktuális vételár a London Gold Fixing, 

növelve a Társaság Díjjegyzékben meghatározott mértékű eladási jutalékával, azzal, 

hogy amennyiben a vételár forintban került meghatározásra, úgy az eladási árat az 

OTP Bank Nyrt. által közzétett aktuális EUR/HUF eladási árfolyamon kell figyelembe 

venni (a továbbiakban: Flexi Aranyszámla Eladási Ár).  

 

Az Aranyszámla szerződés megkötésének kezdeményezésekor az aktuális Flexi 

Aranyszámla Eladási Ár a a Társaság honlapján is feltűntetésre kerül, azzal, hogy a 

feltűntetett ár kizárólag tájékoztató jellegű, a Társaság nem vállal garanciát, illetve 

nem biztosít vételi jogot a feltűntetett áron történő értékesítésre. 

 

A mindenkor aktuális Flexi Aranyszámla Eladási Ár az Ügyfél felhasználónevének és 

belépési jelszavának megadását követően hozzáférhető a Társaság honlapján magyar 

forintban és euróban is azzal, hogy a honlapon feltűntetett ár tájékoztató jellegű. 

 

(c) Letéti őrzési díj 

 

Az Ügyfél „letéti őrzési díj” közleménnyel ellátott befizetése, amely mint szolgáltatási 

díj ellenében a Társaság az 5. pontban meghatározott módon letéti őrzésben tartja a 

megvásárolt Befektetési aranyat. A Letéti őrzési díj mértékét a Díjjegyzék tartalmazza. 

 

(d) Tömbösítési díj 

 

Az Ügyfél „tömbösítési díj” közleménnyel ellátott befizetése, amely mint szolgáltatási 

díj ellenében a Társaság a 6. pontban meghatározott módon tömbösíti a letéti 

őrzésben tartott Befektetési aranyat, vagy annak egy részét. A tömbösítési díj 

mértékét a Díjjegyzék tartalmazza. 

 



 

3.2. Az Aranyszámla szerződésben feltüntetett, fizetésre vonatkozó megállapítások 

tájékoztató jellegűek, azoktól az Ügyfél mind az ütemezés, mind a tényleges befizetés 

tekintetében eltérhet. A befizetések esedékességéről a Társaság külön értesítést nem küld, 

a letéti őrzési díj esedékességének figyelemmel kísérése az Ügyfél feladata és felelőssége. 

 

3.3. Az Ügyfél a befizetéseit magyar forintban vagy euróban eszközölheti az ÁSZF 3. számú 

mellékletét képező pénzforgalmi szabályzat szerint (továbbiakban: „Pénzforgalmi 

szabályzat”) és köteles az egyes befizetések jogcímét a közlemény rovatban feltűntetni 

(szerződéskötési díj, vételár, letéti őrzés díja, tömbösítési díj). A Társaság a Befektetési 

aranyat azon bankszámla számlavezetési pénznemével azonos pénznemben 

meghatározott vételáron adja el az Ügyfél részére, amelyre az Ügyfél az adott befizetését 

teljesítette.  

 

3.4. A Társaság a befizető személyét a befizetés során használt azonosító adatok, a befizetések 

típusát az Ügyfél által megadott átutalási közlemény alapján azonosítja. Az Ügyfél viseli 

minden következményét annak, ha befizetését nem a Társaság által meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően teljesíti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha nem a 

Társaság által az adott fizetésre meghatározott megfelelő számlára teljesít befizetést, 

akkor lehetséges, hogy emiatt részére a Társaság kedvezőtlenebb áron értékesíti a 

Befektetési aranyat. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy ha nem a megfelelő 

pénznemben teljesít befizetést (pl. HUF összeget utal a Társaság EUR számlájára), akkor a 

Társaság számlavezetője automatikusan átváltja a befizetést a számla pénznemére, és az 

ebből eredő esetleges árfolyamveszteség az Ügyfelet terheli. Amennyiben szerződéskötési 

díj befizetése esetén a konverzió miatt az Ügyfél befizetése nem éri el az Aranyszámla 

szerződésben meghatározott összeget, az Aranyszámla szerződés a 2.3 pontban 

foglaltaknak megfelelően nem lép hatályba.  

 

3.5. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a befizetést nem ő teljesíti, vagy a 

befizetés során nem megfelelő tartalmú azonosító adatokat ad meg és emiatt a Társaság 

az átutalás jóváírásától számított 30 napon belül nem tudja beazonosítani az Ügyfelet, úgy 

az átutalt összeget – az átutalási költségek levonását követően – visszautalja arra a 

bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az 

Ügyfél jelentkezéséig és annak igazolásáig, hogy a befizetés összege őt illeti meg, a 

befizetést elkülönítetten kezeli és az nem minősül a 2.2 (a)a pont szerinti vételi ajánlatnak. 

A jelen pont alkalmazásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ügyfelet terheli, 

amely költséget a Társaság az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül is jogosult az 

elkülönített befizetésből közvetlenül fedezni. 

 
4. Befektetési arany eladása 

 

4.1. Az Ügyfél 2.2 (a)a pont szerinti vételi ajánlata alapján, az alábbi időpontokban és az 

alábbiakban megjelölt vételáron ad el Befektetési aranyat az Ügyfél részére. 

  

4.2. A Társaság hétfő és szerdai napokon 11.30 és 13.00 óra között ad el Befektetési aranyat 

az Ügyfélnek a Flexi Aranyszámla Eladási áron. Amennyiben ez – akár Magyarországon, 

akár a nemesfém beszállítójánál – munkaszüneti nap, az adásvétel napja az azt követő első 

közös munkanap. A vételárat az adásvétel napját megelőző nap 15.00 óráig a Társaság 



 

részére rendelkezésére bocsátott teljes összege képezi oly módon, hogy a Társaság a teljes 

befizetés – a negyedéves letéti őrzési díjjal és a befizetés banki költségeivel csökkentett – 

összegét két tizedes jegyig számolva osztja a befizetés pénznemében meghatározott  és a 

vételár számítás alapjául szolgáló, fent megjelölt árral.  

 

4.3. Az eladott Befektetési arany legkésőbb az adásvétel napját követő 2. (második) 

munkanapon – az adásvétel napján érvényes árfolyamértékén – kerül átvezetésre az 

Ügyfél vonatkozásában vezetett letéti nyilvántartáson (aranyszámlán). 

 

4.4. A Társaság az egyes nemesfém beszerzések után általános tranzakciós díjat nem számít 

fel. 

 

4.5. Az Aranyszámla szerződés hatálya alatt az adott naptári évben történt Befektetési arany 

eladásokról a Társaság számlát állít ki, melyet legkésőbb a tárgyévet követő 30 (harminc) 

napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsát. 

 

5. Befektetési arany letéti őrzése és tárolása 

 

5.1. Az Ügyfél külön nyilatkozat megtétele nélkül, valamennyi adásvételi szerződés 

teljesítésével egyidejűleg a Társaság letéti őrzésébe adja a megvásárolt Befektetési 

aranyat.  

 

5.2. A Társaság a letéti őrzésbe vett Befektetési aranyat jogosult gyűjtőletétben tartani, 

valamint a szolgáltatás nyújtása során harmadik személyt igénybe venni. Az Ügyfél 

kérésére a Társaság tájékoztatást nyújt a letéti őrzés során általa igénybe vett harmadik 

személyekről. 

 

5.3. A Társaság a letéti őrzésbe vett grammban nyilvántartott Befektetési aranyat az ARGOR-

HERAEUS SA, mint a letéteményes svájci székhelyén (Svájc, 6850 Mendrisio, Via Moree 

14.) létesített befektetési arany finomítóban őrzi, azzal, hogy azt Társaság jogosult 

harmadik személy alletétkezelőnél is elhelyezni. A grammban nyilvántartott Befektetési 

arany személyes megtekintésére, illetve fizikai kiadására nincs lehetőség. 

 

5.4. A Társaság a letéti őrzésben tartott Befektetési aranyat saját vagyonától elkülönített 

módon őrzi, amelyet a Társaság esetleges felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás 

alá vonása esetén, a felszámoló biztos/vagyonfelügyelő/végelszámoló a vonatkozó 

jogszabály alapján közvetlenül az Ügyfél számára ad ki, tekintettel arra, hogy a letéti 

őrzésben tartott dolog továbbra is az Ügyfél, és nem a Társaság tulajdonát képezi, így 

annak értékesítésére – ide nem értve az Ügyfél Társasággal szemben fennálló díjtartozása 

miatti értékesítést – a Társaság hitelezői igényeinek kielégítése céljából nem kerülhet sor. 

A Társaság jogutóddal történő megszűnése esetén, a jogutód ugyanúgy felel az Ügyfél felé, 

mint a jogelőd. 

 

5.5. A letéti őrzés díja a Befektetési arany eladásának napjától az őrzés időtartamára naponta 

kerül megállapításra és naptári negyedévenként utólag esedékes oly módon, hogy azt az 

Ügyfél a letéti őrzési szolgáltatásra vonatkozó számla ellenében átutalja a Társaság 

bankszámlájára. Amennyiben az Ügyfél a befizetési határidőre nem egyenlíti ki a letéti 



 

őrzési szolgáltatásra vonatkozó díjat, úgy a Társaság jogosult levonni azt a 

tárgynegyedévet követő „vételár” közleménnyel, vagy közlemény nélküli befizetés(ek) 

összegéből. Ennek megfelelően abban a hónapban, amelyben letéti őrzési díj esedékes, az 

Ügyfél a befizetés teljesítésekor köteles figyelembe venni e díjtétel összegét is. A letéti 

őrzés minimum díja a számlanyitást követő naptári hónaptól Befektetési arany eladás 

hiányában is felszámításra kerül.  

 

5.6. A letéti őrzési díj alapja az annak megállapításakor érvényes  London Gold Fixing ár. A 

letéti őrzési díj mértékét a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzéke tartalmazza.   

 

5.7. A Társaságot az Ügyféllel szemben felmerült díjkövetelése és egyéb a jelen szerződés 

teljesítése során felmerült költségei biztosítására a Ptk. 265. § (2014. március 15. napjától 

az új Ptk. 5:88. §) szerinti kézizálogjog illeti meg a letéti őrzésbe vett Befektetési aranyon. 

 

5.8. 2014. március 15. napjáig a Társaság a Ptk. 257. § alapján az Ügyféllel szemben fennálló 

valamennyi követelését jogosult akként kielégíteni, hogy a letéti őrzésbe vett grammban 

nyilvántartott Befektetési aranyat a mindenkori „Flexi Aranyszámla Vételi Ár”-on, 

tömbösített Befektetési aranyat a Társaság honlapján az adott tömegű tömb esetére 

meghatározott mindenkori „Tömbarany Vételi Ár” alapján meghatározott egyedi áron 

egyoldalúan visszavásárolja, így bírósági végrehajtás mellőzésével maga értékesíti, és 

követelését a vételárba történő beszámítással érvényesíti. A Társaság követelésének 

kielégítését követően a visszavásárlási árból fennmaradó összeget a Felek az Ügyfél 

rendszeres befizetésének tekintik, így arra a rendszeres befizetés szabályai 

alkalmazandóak. A Társaság a követelésének jelen pont szerinti kielégítésére azt követő 

30 (harminc) napon belül jogosult, hogy az Ügyfél a Társaság felé fennálló tartozását annak 

esedékességekor nem teljesítette és azt a Társaság írásbeli felhívását követően, a 

felhívásban megjelölt határidőig, de legalább a felhívás kézbesítésétől számított 8 (nyolc) 

napon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti.  

 

2014. március 15. napját követően a Társaság az új Ptk. 5:128. § alapján az Ügyféllel 

szemben fennálló valamennyi követelését jogosult akként kielégíteni, hogy a letéti őrzésbe 

vett grammban nyilvántartott Befektetési aranyat a mindenkori „Flexi Aranyszámla Vételi 

Ár”-on, tömbösített Befektetési aranyat a Társaság honlapján az adott tömegű tömb 

esetére meghatározott mindenkori „Tömbarany Vételi Ár” alapján meghatározott egyedi 

áron nyilvánosan értékesítheti az új Ptk. 5:131. §-ben meghatározott módon.  

 

A jelen pont szerinti felhívás / értesítés a kézbesítés másodszori megkísérlésének napján 

akkor is kézbesítettnek minősül, ha a postai küldeményt az Ügyfél bármely okból nem 

veszi át. 

 

6. Befektetési arany tömbösítése, letétből való kiadása 

 

6.1. Az Ügyfél részére értékesített Befektetési arany tömbösítésére kizárólag az Ügyfél 

kifejezett írásbeli rendelkezése esetén kerül sor. A tömbösítésre nem kerülő Befektetési 

arany – amennyiben annak visszavásárlására a 7. pont szerint nem kerül sor – a Társaság 

letéti őrzésében marad. A tömbösítési kérelem benyújtásakor az Ügyfél köteles 

nyilatkozni arról, hogy a tömbösített Befektetési aranyat továbbra is a Társaság letéti 



 

őrzésében kívánja hagyni a 6.7. pont szerint, vagy azt a tömbösítést követően át kívánja-e 

venni. 

  

6.2. A Társaság a letéti őrzésében lévő Befektetési aranyat kizárólag a tömbösítés után adja ki 

az Ügyfél részére. Grammarany kiadására nincs lehetőség. 

 

6.3. A legkisebb tömbösíthető mennyiség 50 gramm. A tömbösítéssel előállítható 

mennyiségek: 50és 1000 gramm között bármely 50 grammal maradék nélkül osztható 

gramm érték, amennyiben az Ügyfél pótlólagos befizetést követően további Befektetési 

arany vásárlásával az előző értékre való felkerekítést lehetővé teszi. A tömbösítés díját a 

Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzéke tartalmazza, és az az Ügyfél ilyen igényének 

Társaság felé történő bejelentését követő 5 (öt) napon belül esedékes. 

 

6.4. A Társaság a tömbösítést a tömbösítés díjának beérkezését követően köteles végrehajtani. 

A tömbösítés során az Ügyfél részére grammban nyilvántartott Befektetési 

aranyösszmennyiséghez – a 6.3 pontban megjelölt előállítható mennyiségek 

figyelembevételével – a lehető legkevesebb számú tömb kerül kiöntésre, feltéve, ha az 

Ügyfél eltérően nem rendelkezik, és a kívánsága szerinti tömbösítésnek a Társaság által 

meghatározott költségeit előzetesen a Társaság rendelkezésére bocsátja. 

 

6.5. Az Aranyszámla szerződés megszűnésekor a legkisebb tömbösíthető mennyiséget el nem 

érő Befektetési arany grammok, pótlólagos vételár befizetéssel történő további 

Befektetési arany vásárlása után tömbösíthetők, 100 és 1000 gramm között bármely 50 

grammal maradék nélkül osztható gramm mennyiségben. Amennyiben az Ügyfél 

pótlólagos befizetést nem teljesít, akkor a Társaság a Befektetési arany 

maradványmennyiséget a 7. pontban meghatározott áron visszavásárolja az Ügyféltől és 

az ellenértéket a kifizetésre vonatkozó szabályok szerint fizeti meg az Ügyfél részére. 

 

6.6. Amennyiben az Ügyfél a tömbösített Befektetési arany kiadását kéri, úgy a Társaság 

tájékoztatja a lehetséges átvételi időpontokról. A tömbösített Befektetési arany átadására 

a Társaság a székhelyén, vagy a honlapján megjelölt átvételi helyen, a Felek által 

megállapított időpontban vállalkozik. 

 

6.7. Amennyiben az Ügyfél a tömbösített Befektetési arany letéti őrzésben tartásáról 

rendelkezik, arra az Ügyfél választása szerint az alábbi módon kerül sor: 

 

6.7.1.  Aranytömb-tárolás Magyarországon 

A Társaság a tömbösített Befektetési aranyat a Group 4 Security (székhely: 1139 Budapest, 

Rozsnyai u. 21-25.; cégjegyzékszám: 01-09-070377), mint letétkezelő budapesti 

székhelyén lévő páncélteremben őrzi. A Társaság a tömbösítést követően letéti igazolást 

állít ki az Ügyfél részére, amelyet postai úton küld meg az Ügyfélnek az Aranyszámla 

szerződésben megjelölt levelezési címére. A letéti igazolás tartalmazza a letéti őrzésben 

lévő tömbösített Befektetési arany egyedi azonosítására szolgáló sorszámot, valamint az 

Ügyfél személyazonosító adatait.  

A jelen pont szerint letéti őrzésbe vett Befektetési arany kizárólag a Társaság székhelyén, 

évente 2 (kettő) alkalommal tekinthető meg és – igény esetén – vehető át, a Felek által 



 

előzetesen meghatározott időpontban. A meghatalmazás kiadásának feltétele a jelen ÁSZF 

szerinti díjfizetési kötelezettség maradéktalan teljesítése. A Társaság a tömbaranyat 

jogosult harmadik személy alletétkezelőnél is elhelyezni. 

 

6.8. A tömbösített Befektetési arany kiszállítására a Társaság nem vállalkozik, így annak az 

átvételi helyről történő elszállításáról az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni. 

 

6.9. A tömbösített Befektetési arany átadásakor az Ügyfél köteles azt formai, alaki, minőségi és 

mennyiségi szempontok alapján megvizsgálni. A Befektetési arany átvételével az Ügyfél 

kifejezetten elismeri, hogy a Befektetési aranyat megfelelően megvizsgálta, és az legalább 

a jelen ÁSZF-ben és az Aranyszámla szerződésben, valamint kapcsolódó egyedi előzetes 

nyilatkozatában (pl.: tömbösítési és kiadási megrendelő) megjelölt tulajdonságokkal bír. 

Az átadást követően a Befektetési arany tömegét, minőségét és eredetiségét az Ügyfél nem 

jogosult megkifogásolni.  

 

6.10. Amennyiben az Ügyfél a tömbösített Befektetési aranyat a kiadási kérelme ellenére 

bármely okból a 6.6 pontban meghatározott időpontban nem veszi át, azt a Társaság 6.7.1 

pont szerint veszi letétbe és jogosult a mindenkor hatályos Díjjegyzékében meghatározott 

összeget felszámítani és azt a jelen ÁSZF szerint levonni. 

 

6.11. A Társaság jogosult a Befektetési arany letétből való kiadását mindaddig megtagadni, amíg 

az Ügyfélnek a Társasággal szemben bármely jogcímen tartozása áll fenn. 

 

7. Befektetési arany visszavásárlása 

 

7.1. Az Ügyfél a Társaság letéti őrzésében tartott Befektetési aranyat részben vagy egészben 

eladhatja a Társaság részére az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. 

 

7.2. A Társaság kizárólag a letéti őrzésében tartott, vagy a letétből való kiadást követően az 

általa eladott és megfelelő sorszámmal ellátott Befektetési aranyat vásárol vissza, az 

Ügyfél kifejezett írásbeli rendelkezése alapján.  

 

7.3. Az Ügyfél a Befektetési arany eladására vonatkozó ajánlatát a Társaságnál erre 

rendszeresített és az Ügyfél által megfelelően kitöltött formanyomtatvány Társaság 

rendelkezésére bocsátásával jogosult megtenni. A Társaság az ajánlat elfogadásáról vagy 

elutasításáról a formanyomtatvány kézhezvételét követő első munkanap tájékoztatja az 

Ügyfelet a formanyomtatványon megjelölt elérhetőségen.  

 

7.4. Az Ügyfélnek a letétből kiadott Befektetési arany Társaság számára tett eladási igénye 

esetén a Társaság előzetesen egyeztet az Ügyféllel a Befektetési arany átvételének 

időpontjáról és helyszínéről. A Társaság átvételi elismervény ellenében az egyeztetett 

időpontban veszi át az Ügyféltől a Befektetési aranyat. A Társaság a Befektetési aranyat az 

átvételt megelőzően ellenőrzi, megvizsgálja. Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén a 

Társaság az átvételét jogosult megtagadni. Az átvétel jelen pont szerinti okból történő 

megtagadása esetén a Befektetési arany szállításával kapcsolatban az Ügyfélnél felmerült 

költségeket az Ügyfél viseli. 

 



 

7.5. Amennyiben a Társaság az ajánlatot elfogadja, úgy a vételár (i) a Társaság letéti őrzéséből  

kiadott Befektetési arany minőségi és mennyiségi átvétele esetén az átvétel napján, (ii) a 

Társaság letéti őrzésében lévő Befektetési aranyra vonatkozó eladási igény esetén a 

megfelelően kitöltött formanyomtatvány beérkezésének napján 12:00 óráig 

meghatározott és a Társaság nyilvántartási rendszerében az adott napi vételi árként 

rögzített, grammban nyilvántartott arany esetén a „Flexi Aranyszámla Vételi Ár” alapján, 

tömbösített arany esetén a Társaság honlapján az adott tömegű tömb esetére 

meghatározott mindenkori „Tömbarany Vételi Ár” alapján megállapított egyedi ár. A 

vételár rögzítését követően a Társaság a teljes vételárat 6 (hat) munkanapon belül, 

utalással fizeti meg az Ügyfél által megadott számlaszámra. A Társaság jogosult az 

Ügyféllel szemben fennálló valamennyi követelését a jelen pont szerinti vételárba 

beszámítani, így a tényleges kifizetést ezen összeggel csökkenteni. 

 

7.6. A mindenkor aktuális vételár a London Gold Fixing ár, csökkentve a Társaság 

Díjjegyzékben meghatározott mértékű visszavásárlási jutalékának mértékével. 

Amennyiben a vételár forintban került meghatározásra, úgy a London Gold Fixing árat az 

OTP Bank Nyrt. által közzétett aktuális EUR/HUF vételi árfolyamon kell figyelembe venni. 

 

7.7. Az Aranyszámla szerződés megkötésének kezdeményezésekor az aktuális Flexi 

Aranyszámla Vételi Ár a Társaság honlapján is feltűntetésre kerül, azzal, hogy a 

feltűntetett ár kizárólag tájékoztató jellegű, a Társaság nem vállal garanciát, illetve nem 

biztosít visszavásárlási jogot a feltűntetett áron történő értékesítésre. 

 

7.8. A mindenkor aktuális Flexi Aranyszámla Vételi Ár az Ügyfél felhasználónevének és 

belépési jelszavának megadását követően a Társaság honlapján magyar forintban és 

euróban is elérhető azzal, hogy a honlapon feltűntetett ár tájékoztató jellegű. 

 

8. Ügynöki közreműködés 

 

8.1. A Társaság a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtásához jogosult Ügynököt igénybe 

venni azzal, hogy az Ügynök kizárólag igényfelmérésre, tájékoztatás adására, az Ügyfél 

azonosítására (személyazonosság igazoló ellenőrzése), az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

elvégzésére, és a kitöltött és Ügyfél által aláírt szerződéses dokumentáció Társaság felé 

való továbbítására, valamint a Társaság által tett egyéb jognyilatkozatok Ügyfél felé való 

továbbítására jogosult. 

 

8.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügynök a szolgáltatás nyújtása során jogosult 

harmadik személyt igénybe venni és sem az Ügynök, sem az Ügyféllel kapcsolatot létesítő, 

az Ügynök megbízottjaként eljáró személyek semmilyen jogcímen sem jogosultak és 

részükre kifejezetten tilos az Ügyféltől pénz vagy más vagyontárgy átvétele/átadása, pénz 

banki átutaláson keresztüli fogadása/átutalása, csekken vagy bármely más formában 

történő átvétele/átadása illetve pénz, egyéb vagyoni értékkel bíró tárgy átvétele/átadása. 

Sem az Ügynök, sem az Ügynök megbízottjaként eljáró személyek nem jogosultak a 

Társaság nevében történő bármilyen kötelezettségvállalásra. Az Ügyfél tudomásul veszi 

továbbá, hogy az Ügynök a Társaság nevében nem jogosult szerződéskötésre, annak 

módosítására vagy kiegészítésére, illetve egyéb dokumentum Társaság nevében történő 



 

aláírására, illetve az Aranyszámla szerződés formanyomtatvány bármilyen mértékű 

módosítására. 

 

8.3. Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezések ellenére pénzt, vagy más vagyontárgyat 

bocsát bármilyen formában az Ügynök rendelkezésére, illetőleg akár egyedül, akár az 

Ügynökkel közösen olyan dokumentumot ír alá, amelynek aláírására az Ügynök a fenti 8.2. 

pont szerint nem jogosult, ezt a körülményt úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfelet ért 

esetlegesen bekövetkező károsodás teljes egészében az Ügyfél magatartására és 

közrehatására vezethető vissza, ennek megfelelően az Ügyfél az ebből esetlegesen 

felmerülő károkat a Társasággal szemben nem érvényesítheti, és egyedül saját maga 

köteles viselni az ezzel összefüggésben a saját, illetve harmadik személyeknél felmerülő 

károkat. 

 

9. Szavatosság 

 

9.1. A Társaság kijelenti, hogy a Befektetési aranyat kizárólag annak gyártójától szerzi be, 

amely gyártó megfelel a székhelye szerint alkalmazandó jogszabályok által befektetési 

arany, illetve nemesfém előállítására és fémjelzésére vonatkozóan előírt 

követelményeknek. A Társaság szavatolja, hogy az általa értékesített Befektetési arany 

rendelkezik a mindenkori magyar jogszabályokban befektetési aranyként meghatározott 

nemesfém termékre irányadó tulajdonságokkal. 

 

9.2. Bármely szavatossági igény érvényesítésének feltétele a Társaság által az igénnyel érintett 

nemesfémre vonatkozóan kiállított eredeti számla bemutatása. 

 

10. Kedvezményezett, meghatalmazott, örökös jogállása 

 

10.1. Az Ügyfél az Aranyszámla szerződés megkötésekor, vagy azt követően arra rendszeresített 

megfelelően kitöltött nyomtatvány Társasághoz történő benyújtásával bárkit megjelölhet 

kedvezményezettként. A Társaság a letéti őrzésében lévő Befektetési aranyat jogosult 

kiadni az Ügyfél által meghatározott időponttól kezdődően a Kedvezményezett számára 

is. A Társaság nem fogad el olyan kedvezményezetti kijelölést, ahol az Ügyfél a 

kedvezményezett által gyakorolható jogok korlátozásáról rendelkezik, az ilyen kijelölés a 

Társasággal szemben nem hatályos és az így kijelölt személy az Ügyfél Aranyszámlája 

fölött semmilyen rendelkezési joggal nem bír. 

 

10.2. Az Ügyfél bármikor jogosult írásban, arra rendszeresített nyomtatványon 

kedvezményezett jelölését visszavonni, vagy a kedvezményezett személyét 

megváltoztatni, illetve a meglévő mellé további kedvezményezette(ke)t jelölni. Több 

kedvezményezett kijelölése esetén a kedvezményezetti jogok az Ügyfél rendelkezésének 

megfelelően (önállóan vagy együttesen) illetik meg az egyes kedvezményezetteket. 

Amennyiben több személy önálló rendelkezési joggal rendelkezik, ezen személyek 

ellentétes rendelkezései körül a Társaság a számára a legkésőbb adott rendelkezés szerint 

jár el. 

 

10.3. Amennyiben a kedvezményezett kijelölése az Ügyfél által meghatározott időponttól 

hatályos, a kedvezményezetti joggyakorlás kizárólag az Ügyfél által meghatározott 



 

időpontot követően lehetséges. Amennyiben a kedvezményezett az Ügyfél halála esetére 

kerül kijelölésre, a Társaság a halál tényének igazolására kizárólag hiteles hatósági 

igazolást fogad el, és a kedvezményezetti jogok gyakorlására csak a hitelt érdemlő igazolás 

Társaság általi írásbeli tudomásul vételének időpontjától jogosult. 

 

10.4. Az Ügyfél jogosult az Aranyszámla szerződés megkötésekor, vagy azt követően arra 

rendszeresített megfelelően kitöltött nyomtatvány Társasághoz történő benyújtásával 

cselekvőképes személy meghatalmazottat jelölni. A meghatalmazás alapján a 

meghatalmazott az Ügyfél képviseletében korlátozásmentesen eljárhat, ide nem értve az 

Aranyszámla szerződés felmondását. A meghatalmazás terjedelmének – előbbi kivételen 

túli – korlátozása a Társasággal szemben hatálytalan. Az Ügyfél bármikor jogosult a 

meghatalmazást írásban visszavonni, illetve jelen pont szerinti formai követelmények 

megtartásával új meghatalmazást adni. Több meghatalmazott kijelölése esetén a 

meghatalmazotti jogok az Ügyfél rendelkezésének megfelelően (önállóan vagy 

együttesen) illetik meg az egyes meghatalmazottakat. Amennyiben több személy önálló 

rendelkezési joggal rendelkezik, ezen személyek ellentétes rendelkezései közül a Társaság 

a számára a legkésőbb adott rendelkezés szerint jár el. 

 

10.5. Az Ügyfél halálával a meghatalmazás megszűnik. Amennyiben a Társaság hitelt érdemlően 

tudomást szerez az Ügyfél haláláról, a meghatalmazott rendelkezésének teljesítését 

köteles visszautasítani.  

 

10.6. Az Ügyfél halálát tanúsító hitelt érdemlő igazolásnak (pl.: halotti anyakönyvi kivonat) a 

Társaság közokirat eredeti vagy hiteles másolati példányát fogadja el. Az előbbi 

körülmény bekövetkeztéig teljesített tömbösítések és kifizetések miatt keletkező 

esetleges károkért a Társaság felelősségét kifejezetten kizárja. 

 

10.7. Mind a kedvezményezetti, mind a meghatalmazotti joggyakorlás feltétele minden esetben 

a kedvezményezett, meghatalmazott vonatkozásában a jogszabályban előírt ügyfél-

átvilágítási feladatok, intézkedések és a személyazonosítás előzetes elvégzése. Az 

előzőekben leírtak teljesítése már az adott személy kijelölése alkalmával is elvégezhető, 

ebben az esetben a későbbi időpontban csak az időközbeni esetleges adatváltozások 

ellenőrzése zajlik. Az Ügyfél és az adott kedvezményezett, meghatalmazott köteles a 

személyét érintő adatváltozásokról az Ügyfélre vonatkozó szabályok szerint a Társaságot 

értesíteni. 

 

10.8. Az Ügyfél halálának tényét, illetve holttá nyilvánítását hozzátartozója vagy örököse köteles 

a Társaságnak haladéktalanul, írásban bejelenteni. A bejelentés hibás vagy késedelmes 

teljesítéséből eredő kárért való felelősséget a Társaság kizárja. Az Ügyfél halála esetén az 

Aranyszámla egyenlege a halál pillanatától az Ügyfél hagyatékának részét képezi. A 

Társaság a pozitív egyenleget csak a jogerős hagyatékátadó végzésben feltüntetett 

jogosultak részére adja ki vagy írja jóvá, a negatív egyenleget pedig velük szemben 

érvényesíti. 

 

10.9. A haláleset Társaság tudomására jutásától a hagyatékátadó végzés Társaság részére való 

bemutatásáig a Társaság az Ügyfél számláját zárolja. A jogerős hagyatékátadó végzés 

meghozatalát és a Társaság részére való bemutatását követően a Társaság a végzésben 



 

foglaltaknak megfelelően jár el: az örökösökkel egyenként Aranyszámla szerződést köt és 

az így létesített számlán a végzés szerint jóváírja az elhunyt Ügyfél számláján lévő pénzt 

és Befektetési aranyat. Az örökösökkel kötött Aranyszámla szerződésre a jelen ÁSZF 

rendelkezései teljes körűen vonatkoznak. Abban az esetben, ha a Befektetési arany 

hagyatékátadó végzés szerinti szétosztása nem lehetséges, a Társaság csak a megjelölt 

összes örökös közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, egyhangú, 

egyértelmű, a Társaságnál nyilvántartott hagyaték tárgyát képező és Befektetési arany 

egymás közötti szétosztását tartalmazó rendelkezése eredeti példányban való benyújtása 

ellenében jogosult a és Befektetési arany jóváírására. 

 

10.10. A 10.8. és 10.9. pontokban foglalt rendelkezések nem érintik az Ügyfél által megjelölt 

kedvezményezett – 10.11. és 10.12. pontokban foglalt – eljárási jogosultságait, amelyek a 

jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfél halálától függetlenül fennállnak. 

 

10.11. Kedvezményezett, illetve meghatalmazott megjelölése esetén a Társaság nem vizsgálja az 

Ügyfél és a megjelölt személy közötti jogviszony tartalmát és kizárja a felelősségét minden 

olyan kárért, amely ezen jogviszony alapján, vagy azzal kapcsolatban merül fel (ideértve 

különösen de nem kizárólagosan ezen jogviszony érvénytelenségét, a megjelölt személy 

jogképességét és jogállását, valamint az Ügyfél örökösei és a  megjelölt személy közötti 

jogviszonyt).  

 

10.12. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF szerinti kedvezményezettet jelöl meg, úgy az Ügyfél halála 

esetén a Felek között létrejött letéti keretszerződés az Ügyfél halálának napjával 

megszűnik, és a Társaság köteles a letéti őrzésben lévő Befektetési aranyat a halál 

tényének a 10.6. pont szerinti igazolását követő 5 (öt) munkanapon belül a 10.7 pont 

szerint megfelelően azonosított kedvezményezett számára a tömbösítést követően kiadni. 

A Befektetési arany kiadásáig a Társaság azt a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályai szerint 

őrzi, azzal, hogy a felelős őrzés költségeiként a Társaság az ÁSZF szerinti letéti őrzés díját 

jogosult felszámítani, amely megfizetéséig jogosult a Befektetési aranyat visszatartani. 

Amennyiben a kedvezményezett a Befektetési aranyat a Társaság írásbeli felhívását 

követően, a felhívásban megjelölt határidőig, de legalább a felhívás kézbesítésétől 

számított 30 (harminc) napon belül nem veszi át, úgy a Társaság jogosult a Befektetési 

arany teljes egészét az általa meghatározott időpontban és a 7. pont szerinti áron 

megvásárolni, amely esetben a felelős őrzés továbbiakban a visszavásárlási vételár 

vonatkozásában áll fenn.  

 

11. Aranyszámla szerződés megszüntetése 

 

11.1. Az Aranyszámla szerződés határozatlan időtartamra jön létre, amelyet a Felek 15 (tizenöt) 

napi felmondással bármikor írásban megszüntethetnek.  

 

11.2. A letéti szerződés a 10.12 pontban meghatározott esetben megszűnik. 

 

11.3. A Társaság az Aranyszámla szerződésben megjelölt szerződéskötési díjat kizárólag akkor 

köteles visszafizetni az Ügyfél részére, ha az Aranyszámla szerződés megkötésekor a 

Díjjegyzékben megjelölt kedvezmény az ott meghatározott időtartam előtt visszavonásra 

kerül és az Ügyfél az Aranyszámla szerződést erre hivatkozva szűnteti meg.  



 

 

11.4. Az Aranyszámla szerződéstől a Felek nem jogosultak elállni. 

 

11.5. Az Aranyszámla szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél köteles 

írásban rendelkezni arról, hogy a Társaság letéti őrzésében lévő Befektetési aranyat a 6. 

pont szerint kiveszi a letéti őrzésből, vagy a 7. pont szerint eladja a Társaság részére. Az 

Ügyfél rendelkezéséig a Befektetési aranyat a Társaság az 5. pont szerint letéti őrzésben 

tartja az arra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. Amennyiben az Ügyfél az 

Aranyszámla szerződés megszüntetését követő 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a 

Társaságot a jelen pont szerinti döntéséről, úgy a Társaság választása szerint jogosult a 

Befektetési aranyat az 5. pont szerint letéti őrzésben tartani és az ott meghatározott 

jogokkal élni, így különösen az ott meghatározott módon a letéti díjat felszámítani, illetve 

a Befektetési aranyat a 7. pont szerint visszavásárolni azzal, hogy a vételárat az Ügyfél 

korábbi befizetése során legutoljára használt bankszámlára történő átutalással teljesíti, 

vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy az Ügyfél jelentkezéséig letéti őrzésben tartja 

azzal, hogy arra kamat fizetésére nem köteles. 

 

12. Fogyasztó tájékoztatása 

 

12.1. A Társaság adatai, elérhetőségei: 

Cégnév: SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
Rövidített cégnév: SOLAR GOLD Zrt. 
Székhely: West End Irodaház, 
1062 Budapest, Váci út 1-3. „C” épület VI. emelet 2. ajtó 
Cégjegyzékszám: 01-10-047478 
Adószám: 24075387-2-42 
NEHITI nyilv. szám: PR6988 
Levelezési cím: 1062 Budapest, 
Váci út 1-3. „C” épület VI. emelet 2. ajtó 
Adatvédelmi regisztrációs szám: NAIH-55489 
Honlap: www.solargold.hu 
E-mail cím: solar@solargold.hu 
Telefonszám +36 (1) 300-7230 
Telefax szám+36 (1) 300-7247 
Üzleti órák: H-CS: 09.00-16.00; P: 09.00-14.00 

 
12.2. Társaság tevékenységét engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság Budapest (székhely: 1124 Budapest, 

Németvölgyi út 37-39., postacím:1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5., telefonszám: +36 

1 333 01 47, fax: +36 1 210 21 71, honlap: www.mkeh.gov.hu)  

 

12.3. Az Ügyfelet megillető fogyasztói jogok érvényesítése és a panaszkezelés a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) vonatkozó 17/A. §-a szerint 

történik. Az Ügyfél panaszának ügyintézési helye a Társaság székhelye. Az Ügyfél panaszát 

a Társaság székhelyén az üzleti órák alatt személyesen adhatja elő, illetve a Társasághoz 

címzett postai küldeménnyel nyújthatja be. A Társaság az Ügyfél panaszára a beérkezéstől 

mailto:solar@solargold.hu
http://www.mkeh.gov.hu/


 

számított 30 napon belül köteles írásban válaszolni. Fogyasztói jogvita esetén az Ügyfél a 

Fgytv. 18. §-a szerinti békéltető testülethez is fordulhat.  

 

12.4. A Társaság felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a nemesfémekre vonatkozó megbízások 

következtében adózási és egyéb közteherviselési kötelezettségek merülhetnek fel, ezen 

kötelezettségek teljesítése kizárólag az Ügyfelet terheli. Esetlegesen felmerülő 

kedvezőtlen adójogi jogkövetkezmények elkerülése érdekében a Társaság javasolja 

Ügyfelei részére adótanácsadó igénybevételét. 

 

12.5. A Társaság tájékoztatja Ügyfeleit, hogy valamennyi telefonos beszélgetést hangfelvétel 

útján rögzít. A hangrögzítést a megbízást felvevő személy jogosult és köteles elvégezni. A 

hangfelvételeket a Társaság elektronikus úton archiválja, és az Ügyfél írásos instrukcióival 

együtt az ügyletkötést követő 8 évig tárolja. Az ügylet tartalmával kapcsolatos vita esetén 

– az ellenkező bizonyításáig – a Társaság által hangfelvétel útján, írásban, illetve 

elektronikus úton rögzített tartalom az irányadó. 

 

13. Pénzmosás elleni intézkedések 

 

13.1. A Társaság legkésőbb a jelen ÁSZF szerinti bármely szerződés teljesítéséig köteles ügyfél-

átvilágítási kötelezettségének eleget tenni; annak elvégzéséig a szerződés nem 

teljesíthető. Az ügyfél-azonosításra személyesen, az Ügyfél szerződéskötési ajánlatának 

megtételekor kerül sor. Amennyiben az ügyfél-azonosítás során az Ügyfél képviseletében 

meghatalmazott jár el, úgy mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott adatait 

rögzíteni kell, ilyenkor a Társaság a saját ügyfél-átvilágításra vonatkozó szabályzata 

alapján jár el. Az Aranyszámlához kapcsolódó kedvezményezett személyt legkésőbb azt 

megelőzően kell azonosítani, amikor az Aranyszámla feletti tényleges rendelkező 

jognyilatkozatot tesz, a jognyilatkozat csak az azonosítást követően érvényes. 

 

13.2. A Társaság a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések és saját belső 

szabályzatai alapján végzi az Ügyfél átvilágítását, a személyazonosság igazoló ellenőrzését. 

 

13.3. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles 

ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat 

esetében a hiányosság pótlásáig az ügylet végrehajtását vagy az üzleti kapcsolat létesítését 

a Társaság köteles megtagadni. 

 

13.4. Amennyiben az Ügyfél Társaság által rögzített adataiban változás áll be, úgy az Ügyfél a 

változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül – köteles a Társaságot 

értesíteni. Az értesítés elmaradásából, illetve késedelméből eredő következményekért a 

Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. 

 

14. Záró rendelkezések 

 

14.1. A Felek közötti szerződésekkel, azok teljesítésével, valamint a jelen ÁSZF-fel, 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 1 (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. 

 

14.2. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdések tárgyalásos rendezése nem vezet eredményre, 

a Felek a szerződéssel kapcsolatos vagy ebből eredő minden jogvita eldöntésére, a 

hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Tatabányai 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

14.3. A jelen ÁSZF-ben és az Aranyszámla szerződésben nem részletezett kérdésekben a 

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Flexi Aranyszámla szerződés 

2. számú melléklet: Flexi Aranyszámla Pénzforgalmi szabályzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2. melléklet SOLARGOLD FLEXI ARANYSZÁMLA 

Számlaszerződés a SolarGold Flexi Aranyszámla Szerződési Feltételei szerint  

magánszemélyek részére 

1. ÜGYFÉL ÉS A TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI 

 Név: 

 Születéskori név: 

 Állampolgárság: 

 Adóazonosító jel: 

 Anyja születéskori neve: 

 Születési hely és idő: 

 Azonosító okmány típusa, száma és érvényességi ideje: 

 Állandó lakcím (irányítószám, helység): 

 Utca, házszám, emelet, ajtó: 

 Levelezési cím (irányítószám, helység): 

 Utca, házszám, emelet, ajtó: 

 Lakcímkártya száma és érvényességi ideje: 

 Telefon: 

 E mail: 

Alulírott ügyfél – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően 
– nyilatkozom arról, hogy a jelen szerződéskötéssel kapcsolatban  
 saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy 
 más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el. Jelen válasz esetén a tényleges 
tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat adom meg: 

 családi és utónév: _____________________________________________________________ 

 születési név: ________________________________________________________________ 

 lakcím: _____________________________________________________________________ 

 állampolgárság: _______________________________________________________________ 

 azonosító okmányának típus és szám: ______________________________________________ 

 születési helye, idő: ____________________________________________________________ 

 anyja születési neve: ___________________________________________________________ 

Alulírott külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 16. § (1) bekezdése 
előírásának megfelelően – nyilatkozom arról, hogy saját országom __________________________________ 
(ország megjelölése) joga alapján az alábbiakban felsoroltak szerint kiemelt közszereplőnek vagy 
közeli hozzátartozójának, élettársának  

 minősülök /  nem minősülök, valamint 
kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok /  nem állok. 

Amennyiben ön kiemelt közszereplőnek minősül, vagy közszereplővel közeli kapcsolatban áll, úgy 
kérjük  
 jelölje meg hogy ön / közeli hozzátartozója milyen tisztséget tölt be: 
 államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, 
 országgyűlési képviselő, 
 legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság vagy olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen  
fellebbezésnek helye nincs, 



 

 számvevőszék elnöke, számvevőszék testületének tagja, központi bank igazgatóságának 
tagja, 
 nagykövet, ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozatú tagja, 
 többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. 

 írja le, hogy ön / közeli hozzátartozója a jelen szerződés útján befektetni kívánt összeg 
milyen forrásból származik: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

2. SZERZŐDÉS ADATAI  

Számlacsomag:      Alap   Plusz    Pro 

Szerződéskötési díj:   ____________  HUF  EUR 

Tervezett rendszeres befektetés összege:    HUF  EUR 

Tervezett rendszeres befektetés gyakorisága:  havi    negyedéves  

Futamidő: 

3. FIZETÉSI MÓD 

 átutalás  csoportos beszedési megbízás  postai utalvány (kizárólag forint befizetés 

esetén)  

ÁSZF ELFOGADÁSA 

Alulírott ügyfél kijelentem, hogy a SolarGold Flexi Aranyszámla Általános Szerződési Feltételeket 

(ÁSZF), valamint a vonatkozó Díjjegyzéket megismertem, azok rendelkezéseit magamra nézve 

kötelezőnek fogadom el. Tudomásom van arról, hogy 

 a szerződéskötési díj nem vételár, annak ellenében nem szerzek befektetési aranyat, és a jelen 

szerződés megszűnésekor nem kapom vissza. 

 a SolarGold által biztosított kedvezmények visszavonásig, de legalább a jelen szerződésben 

megjelölt időpontig érvényesek. A kedvezmények lejártáról, illetve visszavonásáról a 

SolarGold a honlapján történő közzététel útján értesít. Amennyiben a szerződés 

megnyitásakor vagy az követően bármely kedvezményt vettem igénybe, úgy a kedvezmény 

lejárta, illetve visszavonása esetén az ÁSZF, illetve a Díjszabályzat kedvezmények 

nélküli rendelkezései alkalmazandóak. 

 az aranyszámla eladási és visszavásárlási ár eltér és a befektetési arany világpiaci árának 

mozgásától függően akár napon belül is jelentősen növekedhet, vagy csökkenhet. 

 az általam megvásárolt befektetési arany tömbösítésére csak kifejezetten utasításom alapján 

kerül sor, a vonatkozó díj megfizetésese ellenében. 

 a letéti őrzés minimum díja befektetési arany vásárlása hiányában is felszámításra kerül. 

 a letéti őrzésre a SolarGold alletétkezelőt vesz igénybe és jogosult a befektetési aranyat 

gyűjtőletétben (összevontan) tartani. 

 a letéti őrzésben lévő befektetési aranyon a SolarGoldot kézizálogjog illeti meg. 

Kelt.:      /201    Aláírás: _____________________________  



 

3. melléklet 

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT 

SolarGold Flexi Aranyszámla konstrukció estén 

Jelen szabályzat célja, hogy a SolarGold Flexi Aranyszámlához kapcsolódóan devizánként bemutassa a 

lehetséges befizetési és kifizetési módokat, azok költségeit, a befizetések azonosíthatóságának feltételeit, 

illetve ezektől való eltérés esetén ennek kockázatait. 

 

A Solar Gold Zrt. a befizetés célját, típusát (rendszeres) a bankszámlák alapján azonosítja. A hibás számlára 

történő befizetés következményeit a SolarGold 

Flexi Aranyszámla Általános Szerződési Feltételek 3.4-es pontja szerint az Ügyfél viseli. 

 

1. Forint (HUF) 

 

Forint befizetés a Solar Gold Zrt. Gránit Bank Zrt-nél illetve OTP Bank Nyrt-nél megnyitott alábbi számláira 

teljesíthető: 

 

Gránit Banknál vezetett HUF folyószámla: 

Solar Gold Zrt.:  12100011-10087945-00000000 

Gránit Bank Zrt. SWIFT kód: GNBAHUHB 

 

OTP Banknál vezetett HUF folyószámla: 

Solar Gold Zrt.:  11794008-20540515-00000000 

OTP Bank Nyrt. SWIFT kód: OTPVHUHB 

 

Rendszeres fizetés teljesítése történhet: 

 

a. Banki átutalással 

∙ Az utalás költségeit a küldő fél viseli a számlavezető bankjának kondíciós listájában meghatározottak 

szerint, 

∙ az utalás azonosításának módja: Közlemény rovatban a szerződésszám és a név feltüntetésével, 

∙ aranyszámla befizetések esetén lehetőség van állandó átutalási megbízással történő teljesítésre is. 

 



 

b. Pénztári befizetéssel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban 

∙ Befizetés az OTP Bank Nyrt. összes lakossági fiókjában lehetséges, a pénztári órák figyelembevételével, 

∙  a fiókok listája megtalálható a www.otpbank.hu honlapon, 

∙ a befizetés azonosításának módja: közlemény rovatban a szerződésszám és a szerződő nevének 

feltüntetésével, 

∙ a befizetés költségeit a Solar Gold Zrt. viseli. 

Gránit Bankban pénztári befizetés nem lehetséges. 

 

c. Postai, csekkes befizetéssel 

• Befizetésre kizárólag a szerződéshez mellékelt, nevesített csekk használható, 

• minden csekken jelölve van a kedvezményezett aranyszámla szerződés azonosítója. Más szerződéshez 

tartozó csekk felhasználásából eredő következményért a Solar Gold Zrt. felelőséget nem vállal (lásd Flexi 

Aranyszámla Általános Szerződési Feltételek 3.4-es pontja)! 

• A befizetés költségeit a Solar Gold Zrt. viseli. 

 

d. Csoportos beszedési megbízással 

• Ezen fizetési mód használatának feltétele az alábbi két dokumentum kitöltése és aláírása: 

- Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére (Pénzforgalmi szabályzat 1. melléklete) 
o Átvétel után a Solar Gold Zrt. a dokumentumot a bankszámlatulajdonos számlavezető 

bankjához továbbítja 
o A bankszámlatulajdonos aláírásának ellenőrzésének feladata a számlavezető banké. A nem 

bankszerű aláírásból fakadó következményekért a Solar Gold Zrt-t felelősség nem terheli 
- Rendelkezés a csoportos beszedési megbízás összegéről (Pénzforgalmi szabályzat 2. melléklete) 

o A Solar Gold Zrt. az ügyfél rendelkezése szerinti gyakoriságban és összegben fogja a 
beszedési megbízásokat végrehajtani 

o Az ügyfél rendelkezhet arról is, hogy az egyéb költségek (pl. letéti díjak) teljesítésére a 
csoportos beszedési megbízást a Solar Gold Zrt. használhatja 

 

2. Euró (EUR) 

 

Euróban (EUR) történő teljesítés kizárólag banki utalással történhet. 

 

EUR befizetés a Solar Gold Zrt. Gránit Bank Zrt-nél illetve OTP Bank Nyrt-nél megnyitott alábbi számláira 

teljesíthető: 

 

Gránit Banknál vezetett EUR folyószámla: 

Solar Gold Zrt.:  12100011-10087983-00000000 



 

IBAN: HU25 1210 0011 1008 7983 0000 0000 

Gránit Bank Zrt. SWIFT kód: GNBAHUHB 

 

OTP Banknál vezetett EUR folyószámla: 

Solar Gold Zrt.:  11763945-02087885-00000000 

IBAN: HU75 1176 3945 0208 7885 0000 0000 

OTP Bank Nyrt. SWIFT kód: OTPVHUHB 

 

∙ Az utalás költségeit a küldő fél viseli a számlavezető bankjának kondíciós listájában meghatározottak 

szerint. 

∙ Az utalás során a közreműködő (levelező) bankok további költségeket is levonhatnak. Befektetésre a Solar 

Gold Zrt. számláján jóváírt összeg kerül. 

∙ Az utalás azonosításának módja: közlemény rovatban a szerződésszám és a szerződő nevének 

feltüntetésével. 

∙ Amennyiben az utalás induló devizaneme nem EUR, a számlavezető bank automatikus konverziót hajt 

végre és az átváltott EUR összeget írja jóvá a Solar Gold Zrt. számláján. Az így keletkező esetleges 

árfolyamveszteség kockázatát kizárólag a küldő fél viseli. 

 

3. Amerikai dollár (USD) 

 

Amerikai dollárban (USD) történő teljesítés nem lehetséges. 

 

 

Solar Gold Zrt. által indított utalásokra vonatkozó szabályok 

 

A Solar Gold Zrt. az alábbi esetben banki átutalás formájában vállal pénzvisszafizetést az Ügyfél javára: 

 

∙ részleges vagy teljes SolarGold Flexi Aranyszámla egyenleg értékesítése. 

∙ SolarGold Flexi Aranyszámla szerződés bármely okból történő megszűnése. 

 

 

Az utalás végrehajtása 



 

∙ jelen szerződéssel kapcsolatban a Solar Gold Zrt. pénztári kifizetést nem  teljesít, visszafizetés kizárólag 

banki átutalással lehetséges. 

∙ a visszafizetés átutalásának devizaneme a befektetési arany eladásakor megjelölt devizanem 

∙ visszafizetés esetén a Solar Gold Zrt. az Ügyfél  által megadott bankszámlára indít átutalást 

∙ devizában történő visszafizetés esetén is kizárólag banki átutalásra van lehetőség. 

∙ a Solar Gold Zrt. a visszafizetéseket az igény illetve kiváltó ok (pl. Szerződés  megszüntetése) felmerülésétől 

számított 6 munkanapon belül az Ügyfél számlavezető bankjának továbbítja  

∙ a banki utalásokkal történő visszafizetésekre a termék Díjjegyzékében meghatározott díjat jogosult a Solar 

Gold Zrt. felszámítani és a díjat az utalandó összegből levonni. 

∙ amennyiben az utalandó összeg kisebb, mint az utalásra felszámolt díj összege, a Solar Gold Zrt. jogosult a 

kiutalást megtagadni. 

 

 



 

PFSZ/1. melléklet 
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE 

 

 

1. Bankszámla tulajdonos (fizető) adatai 
Bankszámlatulajdonos neve: 

 

Bankszámla száma: 

 

 

2. Jogosult adatai 
Jogosult neve:              Solar Gold Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

 

Jogosult azonosítója:   A24075387 

 

 

3. Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő 
fél) adatai 

Szerződő neve: 

 

Szerződő címe: 

 

Szerződő aranyszámla szerződésének azonosítója: 

 

 

 

4. Teljesítés adatai 
Érvényesség kezdete:                                                                  vége: 

Visszavonásig  □   

Teljesítés felső értékhatára:                                                                                   

 ________________ Ft, azaz _____________________________________________________________ forint. 



 

 

 

5. Megbízás jellege 
Eredeti megbízás □   

Megszüntetés       □   

Módosítás            □               Módosítás típusa:    a)  Érvényesség vége módosítás 

                                                                               b)  Teljesítés felső értékhatárának módosítása 

                                                                               c)  Az a) és a b) együttes módosítása 

 

 

6. Nyilatkozat 
 

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom _________________________________________ 

bankot arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, 

és bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei 

között – megterhelje. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a 

beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról illetve elutasításáról és annak okáról a 

beszedésre jogosulttól az ügyfél kaphat értesítést. 

 

 

Kelt: _______________, ____ év _____ hó ___ nap          Kelt: _______________, ____ év _____ hó ___ nap 

 

  _______________________________________                    ______________________________________ 

              Bankszámlatulajdonos aláírása                                                        Átvevő hivatalos aláírása 



 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS 
MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE című nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazza számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról 
fizetéseket teljesítsen. 
A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazás kezdeményezhető, valamint létező felhatalmazás módosítható 
vagy megszüntethető. 

 
A felhatalmazást adó fizető félnek az 1-től 5-ig terjedő számozással jelölt adatcsoportokat kell 

kitöltenie a rendelkezésére álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok 
felhasználásával írógéppel, vagy nyomtatott betűkkel. Az adatokat az előre megrajzolt négyzetekbe kell 
beírni, figyelembe véve a négyzetek számát. 

1. Bankszámlatulajdonos adatai 
Kitöltendő a „Fizető fél neve” maximum 32 jel hosszúságban és a terhelendő „Fizetési számla 

pénzforgalmi jelzőszáma” 2-szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név 
meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a fizetési számlaszerződéssel összhangban. 

2. Jogosult adatai 
Jogosult neve:  Solar Gold Zrt. 
Jogosult azonosítója:  A24075387 

3. Kedvezményezettel szeződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő fél) adatai 
A „Szerződő neve” Ebben az esetben maximum 32 jel hosszan kell megadni annak a személynek a 

nevét, akinek a tartozását a fizető fél kívánja kiegyenlíteni. 
A „Szerződő címe” mező pontos megadása a szerződő fél egyértelmű azonosítása érdekében 

szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy ésszerű 
rövidítések alkalmazandók. 

A „Szerződő aranyszámla szerződésének azonosítója” mezőbe a Solar Gold Zrt. által, az aranyszámla 
szerződésszámot kell feltüntetni. 

4. Teljesítés adatai 
Az „Érvényesség kezdete:” szöveget követő négyzetekbe számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, 

hogy mikortól, illetve a„vége:” szöveget követő négyzetekben azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazás. 
Amennyiben a felhatalmazás visszavonásig érvényes, akkor a „vége:” mezőt követő négyzetek 
áthúzásával kell ezt jelezni. Az „Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a fizető fél ettől a dátumtól 
biztosítja a kedvezményezett számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje. 

A „Teljesítés felső értékhatára:” szöveget követő négyzetek kitöltésével adható meg (forintban) az a 
maximális összeghatár, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számlájáról átutalhat a 
kedvezményezettnek. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt 
a limitet meghaladja, úgy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak kötelessége a teljesítést 
megtagadni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni. 

5. A Megbízás jellege 
Új felhatalmazás megadásakor az „Eredeti megbízás” szöveget követő négyzetbe „X” jelet kell írni. 

6. Nyilatkozat 
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizető fél a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a 

kitöltött felhatalmazáson szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása. 
 

 

Solar Gold Zrt. 

1062 Budapest, Váci út 1-3. 

Telefon:  06-1-300-7230 



 

PFSZ/2. melléklet 
RENDELKEZÉS A CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ÖSSZEGÉRŐL 

 

 

1. Szerződő fél 
Szerződő neve: 

 

Szerződő címe: 

 

Szerződő aranyszámla szerződésének azonosítója: 

 

 

 

2. Csoportos beszedés összege  
Kérjük, adja meg, hogy a Solar Gold Zrt. mekkora összeget terheljen az Ön bankszámlájáról 

befektetési arany vásárlása céljából: 

 

Összeg (számmal):                                                           __________________  HUF 

 

Összeg (betűvel):   __________________________________________________________________ HUF 

 

 

 

3. Csoportos beszedés gyakorisága 
Kérjük, adja meg, hogy a 2. pontban meghatározott összeggel, milyen gyakorisággal indítson a 

Solar Gold Zrt. csoportos beszedési megbízást! 

 

Havonta                    □        (minden hónap 12-én, vagy ha ez munkaszüneti napra esik, a következő 

munkanapon) 

Negyedévénte            □        (minden naptári negyedév első hónapjában 12-én, vagy ha ez 

munkaszüneti napra esik, a következő munkanapon) 



 

 

 

4. Hozzájárulás a letéti díj összegének beszedésére 
Hozzájárulás megadása a negyedéves letéti díj összegének csoportos beszedési megbízással 

történő kiegyenlítéséhez: 

 

Igen                   □                          Nem                  □         

 

 

 

 

 

Kelt: _______________, ____ év _____ hó ___ nap 

 

 

_______________________________ 

         Szerződő aláírása 

 


