SGold Trade Zrt. Email: solar@solargold.hu
1062 Budapest, Váci út 1-3. „C” épület, 6. emelet
weboldal: www.solargold.hu

SolarAurum Aranyszámla termékismertető
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 a SolarAurum 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.

Kinek ajánljuk:
-

Akik hisznek az értékálló befektetésben

-

Akik szeretnék kihasználni a kedvező árszint adta lehetőségeket

-

Akik hosszú távon akarnak befektetési aranyat felhalmozni

-

Akik számára fontos a rugalmasság és a legmagasabb szintű kötetlenség a
megtakarítás során

• Szerződéskötési díj: bruttó 127.000 Ft

• Eladási ár SolarAurum eladási áron (www.solargold.hu): A honlapon az SGold Trade Zrt.
feltünteti az Aranyszámla konstrukciókhoz tartozó mindenkori, folyamatosan változó árakat. Ez
tájékoztató jellegű, hiszen a vásárlás pillanatában más lehet az árfolyam, mint amit előtte vagy
utána lát a honlapra érkező látogató.

• Vételi ár SolarAurum vételi áron (www.solargold.hu): A honlapon az SGold Trade Zrt.
feltünteti az Aranyszámla konstrukciókhoz tartozó mindenkori, folyamatosan változó árakat. Ez
tájékoztató jellegű, hiszen a vásárlás pillanatában más lehet az árfolyam, mint amit előtte vagy
utána lát a honlapra érkező látogató.

• Letéti őrzési díj 1,0% + ÁFA / év (az őrzött arany mennyiségére vetítve): Az Aranyszámlán
lévő arany mennyiség aktuális értékének az 1%-a (+Áfa) az évenkénti díj. Ugyanakkor az

aktuális letéti őrzési díj negyedét negyedévente szükséges befizetni az SGold Trade Zrt. által
küldött letéti számla alapján. Ezen díj befizetéséből nem történik aranyvásárlás, hiszen ez egy
szolgáltatással kapcsolatos díj. Amennyiben nem éri el az 500 Ft-ot a letéti őrzési díj, a számlát
az SGold Trade Zrt. nem küldi el, hanem kumuláltan gyűjti. Amint legalább 500 Ft-os
negyedévenkénti díjról van szó, a letéti számlát az ügyfél emailen kapja meg.

• Devizanemek HUF vagy EUR: Az ügyfél utalhat HUF-ot és EUR-t is, valamint visszavásárlást
is kérhet mindkét említett devizanemben.
HUF számlaszám: OTP 11794008 - 20539694
EUR számlaszám: OTP 11763945 - 02087885

• Futamidő: Nincs

• Minimum befizetés: Nincs

• Fizetési gyakoriság: Szabadon választható

• Befizetés módja: Átutalás, Pénztári befizetés (OTP), Csoportos Beszedési Megbízás:
Csoportos beszedési megbízás esetén a Szolgáltatótól kapott dokumentum kitöltésével kell
jelezni az ügyfél számlavezető bankjának, hogy havi rendszerességgel vonja le az előre
meghatározott összeget és utalja át az SGold Trade Zrt.-nek aranyvásárlás céljából. Ebből a
negyedévenkénti letéti őrzési díj is finanszírozható.

• Vásárlási napok: Az SGold Trade Zrt. hétfőnként és szerdánként vásárol az ügyfeleknek
aranyat az Aranyszámlára az előző munkanap 15:00-ig beérkezett összegekből.

• Díjjegyzék: *
-

Szerződéskötési díj: bruttó 127.000 Ft

-

Tömbösítési díj: bruttó 15.000 Ft)

-

Letéti őrzési díj 1,0% + ÁFA / év (az őrzött arany mennyiségére vetítve)

-

Bankszámlára történő forint utalás: A Társaság mindenkori számlavezetője által
felszámolt tranzakciós díj

•

-

Devizautalás: A Társaság mindenkori számlavezetője által felszámolt tranzakciós díj

-

Számlavezetési díj: nincs

Garancia: a világ egyik legelismertebb finomítójából származik az arany - Heraeus

SA. Argor-Heraeus aranytömbök

•

Az aranyszámla örökíthető, futamidő lejárta után másik szerződéstípusba

átszerződtethető
•

Aranykapu:

online

ügyfélkapun

keresztül

nyomon

követheti

egyenlegét,

fejlesztéseinket és ajánlatainkat.
•

Kedvező eladási árak.

Minden hétfőn és szerdán – 11.30 és 13.00 óra között - történik aranyszámla befektetési aranyvásárlás. Ennek feltétele a vásárlást megelőző napon 15.00-ig beérkezett, azonosítható
befizetés. Ettől eltérően eseti aranyvásárlásokat is teljesítünk a díjjegyzéknek megfelelően.
Eseti befizetés esetén legkésőbb a következő munkanapon megtörténik a vásárlás, az előtte
lévő munkanap 15:00-ig beérkező utalásokból. Közleményrovatba szükséges az “eseti” szót
jelölni.

A rendelkezésére álló aranymennyiséget Ön részben vagy egészben eladhatja, ennek
ellenértékét az SGold Trade Zrt. az Ön bankszámlájára utalja. Amennyiben az eladás mellett
dönt, a visszavásárlás U18 Aranyszámla vételi áron történik meg függően attól, hogy futamidő
előtt vagy után történik a visszavásárlás. Visszavásárlás után 6 banki napon belül történik meg
az utalás.

Arany készletéhez aranytömb formájában is hozzájuthat, amelyről az Ügyfél hoz döntést. A
tömbösítés költségeit a Díjjegyzék tartalmazza.

U18 Aranyszámlához kapcsolódó letéti őrzési és tárolási szolgáltatások
Az U18 Aranyszámla megtakarítás során felhalmozott fizikai befektetési aranyat a
számlaszerződéssel összhangban az SGold Trade Zrt. az Argor-Heraeus Italy, valamint a
svájci ARGOR-HERAEUS SA és a Criterion-nál őrizteti. Ügyfél kérésre vásárolhat, eladhat és
tömbösítheti az aranykészletét.

A tömbösítési kérelem kitöltését követően lehetőséget kínálunk letéti őrzésre az alábbi
szerződött partnerünknél: Aranytömb-tárolás Budapesten: az aranytömböket a Criterion
budapesti páncéltermében őriztetjük. A szolgáltatást választó ügyfeleink az SGold Trade Zrtvel kötnek letéti őrzési megállapodást, a Criterion az SGold Trade Zrt. szerződött partnereként
veszi őrzésbe a kért aranytömböket. Az őrzésről ügyfeleink letéti igazolást kapnak, megjelölve
az őrzésbe vett tömbök egyedi sorszámait is, ami alapján minden tétel félreérthetetlenül
azonosítható.

Az arany eladására, valamint a tömbösítésre vonatkozó díjakat és feltételeket a Díjjegyzék
tartalmazza.

*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.

