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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
( ÁSZF )
I.
A szerződő felek
A Társaság
A Társaság neve: Magyar Aranykereskedő Zrt.
A Társaság székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-047145
A Társaság adószáma: 23475636-2-41
A Társaság működési engedélyének száma: K/47910/2010/VII működési engedély,
PR6772 hatósági engedély
A Társaság hivatalos honlapja: www.aranyatveszek.hu

Az Ügyfél

-

Ezen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában Ügyfél lehet:
minden Magyarországon, vagy nem Magyarországon közhiteles nyilvántartásba vett jogi
személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet
állampolgárságtól függetlenül minden természetes személy, aki teljes jog- és
cselekvőképességgel rendelkezik, akár a magyar, akár az állampolgársága szerinti ország
jogrendje szerint.

II.
Közös rendelkezések
Az Általános Szerződési Feltételek célja
A nagyszámú megbízások hatékony és szabályozott teljesítése szükségessé teszi olyan általános
szabályok megállapítását, melyek valamennyi ügylet során a Társaságra és az Ügyfélre is kötelezőek,
és valamennyi szerződéses ügylet alapját képezi. Ezt a célt szolgálják az Általános Szerződési
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Feltételek a továbbiakban: (ÁSZF), amelyhez képest a Társaság egyes konkrét szerződései, eltérő
rendelkezéseket tartalmazhatnak.
A Társaság és az Ügyfél jogügyletének tartalmára elsősorban a Társaság és az Ügyfél közötti konkrét
szerződés, másodsorban pedig az ÁSZF, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályokban – így
különösen a Polgári Törvénykönyvben - foglaltak az irányadók.
Az ÁSZF bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépéséig –
az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal
értelmezendő, mely az ÁSZF jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pontnak
a változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességet és hatályát nem érinti.
Az ÁSZF a Társaság és az Ügyfél között létrejött valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában
szerződéses feltételnek minősül. Az ÁSZF a Társaság honlapján, székhelyén, és telephelyein
nyilvánosan van elhelyezve. Ügyfél kérésére a Társaság a teljes dokumentumot nyomtatott vagy
elektronikus formában egyénileg is rendelkezésre bocsátja.

Az ÁSZF területi hatálya:
A befektetési arany adás- vételi szerződés érvényesen létrejöhet az Európai Unió területén. Mivel a
társaság kereskedelmi tevékenységét Magyarországon végzi, szerződő Felek létesített jogviszonyára a
Magyarországi jogszabályok vonatkoznak még abban az esetben is, ha a megrendelés külföldről
érkezett.
Az ÁSZF közvetlen tárgya
Ezen szerződés közvetlen tárgya Befektetési célú arany értékesítése, kizárva annak a gyártási célú
felhasználását és rögzítve, hogy a vásárlás befektetési céllal történik.
London Bullion Market Association (LBMA) által minősített, úgynevezett Good Delivery minősítésű a
legmagasabb minőségi irányelveknek megfelelő, kizárólag a nemesfém kereskedelemben
nemzetközileg is elismert öntödék által előállított, legalább 999,9/1000 tisztaságú, befektetési arany,
tömb vagy érme formában, valamint 999,9/1000 tisztaságú arany, aranyalapon vezetett számlán (a
továbbiakban: áru). A forgalmazott áruk részletes leírása és az árak megtalálhatók a Magyar
Aranykereskedő Zrt. hivatalos honlapján. www.aranyatveszek.hu
Az ÁSZF keretében történő ügyfélkapcsolat és a kereskedelemi tevékenység általános
meghatározásai.
Magyar Aranykereskedő Zrt.
Cím: 1137 Budapest Vígszínház utca 5. A Társaság székhelye.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 10 – 18 óra között.
Telefonszám: +36 1 792 1552
Hivatalos weboldal: www.aranyatveszek.hu

Magyar Aranykereskedő Zrt.
1137 Budapest XIII. kerület, Vígszínház utca 5.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10:00 - 18:00
+36-1-792-1552
info@magyararanykereskedo.hu
www.magyararanykereskedo.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-047145
Adószám: 23475636-2-41
NEHITI engedély: 6772/4/2014
ERSTE Bank: 11600006-00000000-40775355
CIB Bank: 10700543-48880800-51100005
Citibank: 10800007-00000000-11549004

E- mail cím: info@magyararanykereskedo.hu
Kereskedési idő: hétfőtől – péntekig 10:00 és 17:00 között kivéve, ha a nemzetközi
kereskedés szünnap miatt zárva tart.
Áruval kereskedni csak kereskedési időben lehet, megrendelést felvesz a Társaság, kereskedési időn
kívüli időszakban is, de visszaigazolást rögzített áron csak a következő kereskedési napon küld
megrendelőnek.
Az áruval történő kereskedés történhet személyes ügyintézéssel a Társaság székhelyén, vagy
üzletkötővel történő telefonos egyeztetéssel.
Ügyfél az ÁSZF elfogadása után adhat le megrendelést.
A Társaság jogosult rögzíteni a kommunikációt.
Az áruval történő kereskedésnek két szerződéses módja van:
- általános kereskedelem
- speciális kereskedelem.
Az általános kereskedelem formái:
- áru eladása az Ügyfél részére
- áru megvétele Ügyféltől.
A speciális kereskedelem formái:
- Arany alapon vezetett számlán 999,9 finomságú befektetési célú arany eladása és vétele.
- Diszkont áron értékesítés

Adatszolgáltatás; üzleti titok megtartása
Kötelező az adatszolgáltatás minden esetben, amennyiben az Ügyfél a Polgári Törvénykönyv 685§, c.)
pontja szerinti gazdálkodó szervezet valamelyike, vagy nem Magyarországon nyilvántartásba vett jogi
vagy nem jogi személyiségű szervezet (a továbbiakban: szervezet). Ebben az esetben a szervezet
köteles bemutatni
- a honossága szerinti regisztrációs hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy a szervezetet az
adott ország szabályai szerint nyilvántartásba vették, és az ügylet megkötésének
időpontjában is létező szervezet, valamint
- a szervezet képviseletére vonatkozó dokumentumokat, illetve ha nem a szervezet képviselője
jár el, úgy az eljáró személy részére adott meghatalmazást.
Magánszemélyek esetében az azonosításra vonatkozó adatszolgáltatás a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény, vonatkozó
szabályai szerinti esetekben és az ott meghatározott módon kötelező.
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A Társaság az ügyfélkapcsolatok során, bármilyen módon tudomására jutott adatokat és
dokumentumokat minősített üzleti titokként, az adatvédelmi szabályok betartásával kezeli. A
Társaság csak az Ügyfél külön erre irányuló írásbeli nyilatkozata alapján ad ki bármilyen információt
harmadik személyeknek, szervezetnek, vagy hatóságnak. Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a Társaság
az 1992. évi LXIII tv. 3. paragrafusa alapján nevét lakcímét és személyes adatait kapcsolattartás
céljából rögzítse. A Társaság az iratokat és az elektronikus dokumentumokat széfteremben tárolja.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá rendelkezik azokkal a technikai és
szervezeti feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. A Társaság minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos
őrzésére, de kizár minden felelősséget természeti csapás, terrortámadás vagy bűncselekmény esetén
bekövetkező adatvesztésből eredő károk vonatkozásában. A Társaság interneten működő
kereskedési rendszerét mindenki saját felelősségére használhatja. Az interneten működő szoftverek,
és a háttérben működő szerverek esetleges leállása meggátolhatja egy elkezdett adás- vétel
befejezését, az ezzel összefüggésbe hozható vélt vagy valós kárért a társaság nem vállal felelősséget,
kártérítési kötelezettséget.
Szavatossági jogok
Bármely szavatossági igény érvényesítésének feltétele az igénnyel érintett befektetési aranyra illetve
arany ékszerre vonatkozóan kiállított eredeti számla bemutatása.
A Társaság kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.)
Korm.
rendelet
szabályai
szerint
működik.
A Társaság kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint
rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
szabályzattal, továbbá a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő
Hatóság szakági engedélyével.
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III.
Az egyes kereskedelemi tevékenységek szabályai
1.)

Áru eladása Ügyfél részére

1.1.

Ebben az ügyletben a Társaság neve továbbiakban Eladó, Ügyfél neve továbbiakban Vevő.

1.2.

A megvásárolható befektetési arany termékek fotói és minőségi leírása (továbbiakban áru) Eladó
honlapján tekinthetők meg, illetve személyesen az Eladó székhelyén. Az árut raktárról, vagy későbbi
szállításra rendeléssel lehet megvásárolni.
Az áru ebben az ügylet típusban „Good Delivery” minősítésű Argor Heraeus SA által gyártott
befektetési aranytömb, Argor Heraeus névjellel és csomagolásban, a továbbiakban Áru.

1.3.

Az áruk eladási és vételi ára a Társaság szemszögéből
- Az áru eladási és vételi ára az interneten van közzétéve.
- Az eladási és vételi ár folyamatosan változik a pénzpiaci változások és az arany világpiaci árának
változását követve.
- A befektetési arany adás- vétel az aktuális pillanatnyi áron történik, a számlát ezen az értéken
állítja ki a Társaság. Az adás- vételi megállapodást követő árfolyamváltozásra való hivatkozással
egyik fél sem jogosult a számlán vagy megrendelésen rögzített ár módosítását kérni. A
megállapodott vételár módosítására semmilyen indoklással nincs lehetőség.

1.4.

Internetes megrendelés és áruvásárlás: Vevő telefonon adhatja le megrendelését Eladó
üzletkötőjének. A megrendelés részletes adatait megrendelő e-mail címére továbbítja a Társaság
rendszere, az e- mailben a megrendelő megnyitja a megrendelési űrlapot és a megrendelés alján az
elfogadás gombra kattintva létrehozza az érvényes megrendelését. A megrendelés alapfeltétele,
hogy Vevő elfogadja az Eladó Általános Szerződési Feltételeit. Új ügyfél esetén a 10 millió forintot
meghaladó telefonos megrendelések feltétele, hogy Vevő a rendelése összegének 10 % - át, mint
rendelési biztosítékot kifizeti a rendelés előtt. Személyes ügyintézés esetén rendelési biztosítékot 20
millió forintot meghaladó rendelés esetén kér Társaság.

1.5.

Az 1.3. pontban leírtak szerint létrejött adás- vételt felek érvényesnek tekintik melytől
jogkövetkezmény nélkül elállni nem jogosultak. (17/1999. (II.5) Kr 5.§ b.)

1.6.

Személyes megrendelés és áruvásárlás: Az áru megvásárlását Vevő kezdeményezi az Eladó
székhelyén, Vevő megadja a termék típusát, darabszámát, Eladó pedig Vevő névre szóló számlát állít
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ki és tájékoztatja Vevőt a fizetési és szállítási határidőről. Átutalásos számla esetén Eladó az
aranytömbök sorszámát ráírja a számlára ezzel mintegy igazolva, hogy azok raktárról elvihetők.
1.7.

A telefonon, vagy írásban, vagy elektronikusan megerősített megrendelést és az abban rögzített árat
megváltoztatni sem Vevő, sem Eladó nem jogosult, és a létrejött adás-vételi szerződés felmondására
sincs lehetőség.

1.8.

A 10 millió forintot meghaladó értékű árut 10% rendelési biztosíték kifizetését követően lehet
telefonon rendelni. A biztosíték kifizethető készpénzben, átutalással, bankszámlára történő
befizetéssel, a biztosítékot előre kell kifizetni. Ha Vevő nem rendel árut, akkor a biztosítékot akár
átutalással, akár készpénzben feltétel nélkül visszajár és Eladó azonnal köteles visszafizetni. A
rendelési biztosíték a vételárba beszámítható.

1.9.

A meghiúsulási kötbér mértéke 10 millió forint alatt 5% azt meghaladó meghiúsult rendelés esetén
10%. A kötbér azt a célt szolgálja, hogy ha Vevő a nagy összegű megrendelése ellenére nem fizeti ki a
rendelt befektetési arany áru ellenértékét, akkor Eladó jogosult a rendelési biztosítékot, mint
meghiúsulási kötbért megtartani, ebben az esetben Eladót semmilyen elszámolási kötelezettség nem
terheli. Ha a megrendelő már ügyfél volt és nem adott rendelési biztosítékot, akkor utólag köteles a
maghiúsulási kötbért megfizetni.

1.10. Fizetési Határidő: Vevő a megrendelés visszaigazolását követő 3 banki napon belül köteles a
megrendelt áru teljes vételárát kifizetni készpénzben, vagy átutalással, az elektronikus úton kiküldött
díjbekérőn vagy számlán feltűntetett fizetési határidő betartásával és az azon feltüntetett
bankszámlára.
Személyes adás-vétel esetén a kapott számlán vagy megrendelőn lévő fizetési határidőt kell
betartani.
A teljes vételárat köteles Vevő 3 banki napon belül megfizetni, függetlenül attól, hogy a szállítási
határidő ettől későbbi időpont is lehet. A fizetést úgy kell teljesíteni, hogy a fizetendő összeg a
fizetési határidő napján az Eladó megadott bankszámláján jóvá legyen írva.
1.11. Fizetési késedelem: Amennyiben Vevő a vételárat megrendelése ellenére nem egyenlíti ki, vagy csak
részben egyenlíti ki a díjbekérőn vagy számlán feltüntetett határidőre, úgy a Társaság felszólítja a
fizetés teljesítésére. Ha Vevő a felszólításon feltüntetett határidőre sem teljesít, vagy nem veszi át a
felszólítást úgy a fizetési kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül,
következésképpen a szerződés teljesülését Vevő meghiúsítja és köteles meghiúsulási kötbért fizetni
az Eladónak az alábbi 1.9 és 1.12 bekezdések szerint. Eladó jogosult a határidőre ki nem fizetett vagy
csak részben kifizetett árut másnak eladni, az adás-vételtől elállni, és Vevőnek ezzel összefüggésben
nem lehet kártérítési igénye.
1.12. Kötbér fizetés kötelezettsége és mértéke: Ha Vevő nem fizeti meg határidőben a megrendelése
szerinti áru ellenértékét, akkor a rendelt áru ellenértékének 5%, 10 millió forintot meghaladó
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vételnél 10 %, megegyező összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Eladónak. Ilyen esetben Vevő
az általa is ismert és elfogadott ezen ÁSZF alapján a meghiúsulási kötbért, mint tartozást kifejezetten
elismeri és kötelezi magát arra, hogy a tartozását 15 napon belül kiegyenlíti. Ha a tartozását időben
nem egyenlíti ki vállalja, hogy évi 20% kamatot fizet minden késedelmes nap után.
1.13. Ha a díjbekérőn vagy számlán feltűntetett határidőre Eladó nem adja át Vevőnek a megrendelt árut,
akkor Vevő jogosult a már kifizetett összeg után évi 20 % kamatot felszámítani, melyet az Eladó a
vételárból a késedelmes napokra köteles elengedni, és Vevőnek visszafizetni akár készpénzben akár
átutalással. Ha Eladó 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással, akkor Vevő jogosult elállni
a szerződéstől. Ha Vevő a szerződéstől fenti okból eláll Eladó köteles a vételárat és az évi 20 %
kamatot 3 napon belül Vevőnek visszafizetni. Ha az Eladó nem teljesíti határidőre az áru átadását,
akkor Vevő jogosult teljesítési biztosítékot kérni. Eladó köteles a vételárat az áru átadásáig
biztosítékként visszafizetni, vagy (Good delivery) minőségű arany biztosítékot nyújtani. Az adás-vétel
érvényben marad!
1.14. Fizetési mód: Vevő az áru vételárát kifizetheti egy-összegben az eladó székhelyén készpénzben,
továbbá fizethet átutalással, bankszámlára történő befizetéssel.
1.15. Szállítási határidő: A Számlán és az ajánlati adatlapon szerepelteti eladó a pontos szállítási, termék
átadási határidőt. Nem jogosult Vevő kötbért követelni, ha Eladó értesítette, hogy a termék
megérkezett, de ennek ellenére Vevő nem vette át.
Az Áru átvétel feltételei, szükséges okmányok
1.16. Az áru átvétele: Az áru átvételére a Vevő csakis és kizárólag a teljes vételár kiegyenlítését követően
jogosult a következők szerint:
- raktáron lévő áru esetén, azonnal átveheti az Eladó székhelyén.
- Ha nincs raktáron áru, akkor a megrendelésen rögzítésre kerül az átadás dátuma, átvétel
személyesen.
1.17. Az áru átvétele az Eladó székhelyén történik, az Eladó hivatalos nyitvatartási idejében.
1.18. Ha a Vevő magánszemély, akkor köteles igazolni magát személyi azonosító igazolványával és
lakcímkártyájával, valamint biztonsági okból kérjük az általunk kiállított számlát is.
1.19. Ha Vevő jogi személy, akkor az árut átveheti a jogi személy hivatalos képviselője, továbbá az a
megbízott, akit a jogosult hitelt érdemlő módon meghatalmaz. A meghatalmazást teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni.
Mindkét esetben szükségesek az alábbi iratok is:
Aláírási címpéldány,
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30 napnál nem régebbi cégkivonat, a jogosult személyi azonosságát igazoló okmány fénymásolata, a
kiküldött számla.
2.)

Áru megvásárlása Ügyféltől

2.1.

Ebben az adás-vételi ügyletben az Ügyfél továbbiakban Eladó a Társaság továbbiakban Vevő.

2.2.

- Az áru ebben az ügylet típusban „Good Delivery” minősítésű Argor Heraeus SA által gyártott
befektetési aranytömb, Argor Heraeus névjellel és csomagolásban, a továbbiakban Áru.
- „Good Delivery” minősítésű Argor Heraeus SA által gyártott befektetési aranytömb, Münze
Österreich névjellel és csomagolásban, a továbbiakban Áru

2.3.

Vevő vállalja, hogy az interneten közétett vételi áron megvásárolja az Eladó tulajdonában lévő, árut,
de fenn tartja a jogot, hogy minden adás-vétel esetén egyedileg hozza meg döntését arról, hogy
megvásárolja-e a vételre ajánlott árut.
A vételár minden esetben a Vevő honlapján vételár sorban, feltüntetett az áruhoz tartozó ár.

2.4.
2.5.

Az áru eladására Eladó ajánlatot tehet személyesen a Vevő székhelyén, az áru egyidejű
megmutatásával.

2.6.

Fizetési feltételek
Amennyiben a Vevő megvásárolja az árut az Eladótól, úgy a vételár kiegyenlítése alapesetben banki
átutalással történik, de Vevő kérésére lehetőség van készpénz kifizetésére is.
- 10.000.000,- Ft-ig, azaz tízmillió forintig a vételárat Eladó jogosult készpénzben felvenni.
- 10.000.001,- Ft-tól, azaz tízmillió-egy forinttól csak előre egyeztetett időpontban fizetünk
készpénzzel. Bejelentés elmulasztása esetén Vevő csakis és kizárólag banki átutalással teljesít, az
Eladó által megadott bankszámlára, 24 órán belül magyarországi adás-vétel esetén. Magyarországon
kívüli tagállamba 4 banki nap alatt.

2.7. Az adás-vétel helye a Vevő székhelye.
3.)

Arany alapon vezetett számlán, befektetési célú arany értékesítése Ügyfélnek

3.1.

A Társaság kizárólag befektetési célra értékesít aranyat, az Ügyfél kijelenti, hogy a vásárlása
befektetési célú.

3.2.

Vevő ebben a konstrukcióban kizárólag a Társasággal szerződött és egyedi aranyszámlával rendelkező
Ügyfél lehet.

3.3.

Az áru meghatározása: A Magyar Aranykereskedő Zrt. arany alapjából értékesített 999,9 finomságú
befektetési célú arany. Az Arany alap összetétele: nemzetközileg elismert Good Delivery minősítésű
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gyártók által előállított 999,9/1000 finomságú befektetési arany tömbök és érmék, Argor Heraeus SA
gyár aranytömbjei.
3.4.

Eladó a megvásárolt mennyiségről névre szóló számlát állít ki, és jóváírja a megvásárolt
mennyiséget a Vevő részére nyitott egyedi befektetési aranyszámlán.

3.5.

Ha Eladónak nincs a Vevő által megvásárolt mennyiséggel azonos mennyiségű befektetési célú arany
fedezete az Arany alapban, akkor köteles azonnal a hiányzó mennyiséget megvásárolni és 8 napon
belül köteles az arany alap mennyiségét fizikailag is feltölteni.
A megvásárolt, számlán tartott befektetési célú arany Ügyfél tulajdona, de fizikailag nem kerül
elkülönítésre a Mak Zrt. Arany alapjából, Ügyfél ehhez hozzájárulását adja, és tudomásul veszi, hogy a
tulajdonában lévő befektetési célú aranyat az Mak Zrt. magas védelmi fokozatú Magyarországon lévő
széfjeiben tárolja. A Mak Zrt. jogszavatosságot vállal azért, hogy Ügyfél befektetési célú
aranyszámláján fizikai arany van nyilvántartva.

3.6.

3.7.

Az áru vételára az interneten közzétett, www.aranyatveszek.hu oldalon folyamatosan nyomon
követhető, a befektetési arany menüpont alatt, garantált vételár a világpiaci ár 98,5 %
- Az eladási ár szabadáras, a Társaság jogosult a piaci versenyhez igazodva előzetes értesítés nélkül az
eladási árat változtatni.

3.8.

Vásárlás és eladás menete
A vásárlást és eladást részletesen szabályozza az aranyszámla szerződés.

3.9.

Vevő rendelkezési joga a tulajdonát képező számlán tartott arany felett.
- Vevő jogosult eladni a tulajdonában lévő aranyat a Társaságnak a Társaság pedig köteles azt
megvásárolni a hivatalos honlapján közölt árfolyamon.
- Vevő jogosult felvenni fizikai alakjában a számláján tartott aranyat az aranyszámla szerződésben
rögzített feltételek szerint.

4.)

Arany alapon vezetett számlán, befektetési célú arany vétele Ügyféltől

4.1.

Eladó ebben a konstrukcióban kizárólag a Társaságnál regisztrált és egyedi aranyszámlával
rendelkező Ügyfél lehet.
A Társaság továbbiakban Vevő

4.2.

Eladás menete: Az eladást az aranyszámla szerződés részletesen szabályozza.

4.3.

A számlán tartott arany garantált vételára a tőzsdei ár 98,5 százaléka, Eladónak az adás-vétel
lebonyolítása előtt kell ellenőriznie, hogy a közzétett árak megfelelnek az itt rögzített százalékos
feltételnek, az adás-vétel rögzítése, árrögzítés után a Vevő nem fogad el reklamációt.
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4.4.

Ha a vételi ár árképzését módosítani kívánja a Társaság, akkor a szerződött Ügyfeleket legalább 60
nappal a módosítást megelőzően köteles tájékoztatni a jövőben bevezetésre kerülő változtatásról.

5.)

Befektetési arany eladás diszkont áron

5.1.

A diszkont áron történő eladás minimális halasztott szállítási időtartama jelenleg 6 hónap.

5.2.

Az eladás diszkont áron külön erre a célra készült szerződéssel történik.

5.3.A diszkont áron való értékesítés nem folyamatos, a Társaság a honlapján meghirdetett időtartam alatt
biztosítja ezt az adás-vételi lehetőséget.
6.)

Közös rendelkezések

6.1.

A kiállított eredeti számlát a Vevő a termék átadás - átvételekor veheti át eredeti aláírt példányban.
Kivételt képez ez alól, ha számlán tartott aranyat vásárol az Ügyfél, mert ebben az esetben
elektronikus úton küld számlát a Társaság.

6.2

Minden teljesített kifizetést visszaigazol a Társaság.

6.3.

Az aranyszámlákra történő vásárláskor a megvásárolt mennyiség jóváírása a vásárlással egy időben
történik. Új egyenlegéről SMS-ben értesítjük.

6.4.

Ha az aranyszámlára történő vásárlás ellenértékének fizetési határidejét Vevő nem tartja be, akkor az
Eladó jogosult törölni az aranyszámlán a ki nem fizetett mennyiséget, Vevő pedig köteles
meghiúsulási kötbért fizetni az ÁSZF 1.12. bekezdése szerint.

6.5.

Nem jogosult az Ügyfél a szerződéstől elállni, vagy kártérítést kérni, arra való tekintettel, hogy a
szállítási határidőig eltelt időtartam alatt az áru világpiaci ára és ennek megfelelően a Magyar
Aranykereskedő Zrt. által jegyzett eladási és vételi ára megváltozott.

6.6.

A megrendelt áruk lerögzített vételárának megmódosítását Felek egybehangzóan kizárják.

6.7.

Bármely megvásárolt árura érvényes, ha a Vevő nem jelentkezik az áruért, akkor a társaság a második
kiértesítést követően, ha a Vevő 60. eltelt nap után sem jelentkezik, akkor a részvénytársaság
rendőrséghez fordul az Ügyfél felderítése céljából.

6.8.

Ha a hatósági keresés sem vezet eredményre, akkor a részvénytársaság a teljes fennállása alatt
nyilvántartja ezt az árut az Ügyfélnek való tartozásként. A részvénytársaság, a megszűnése esetén
közjegyzői letétet hoz létre az ilyen áruk további nyilvántartása és megőrzése céljából.
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6.9.

Ha az Ügyfél elhunyt, akkor az örökösök jogosultak a hagyatéki eljárás lefolytatása után a megfelelő
igazolások, hagyatéki végzés bemutatásával egyidejűleg az árut átvenni.

6.10. Vevőnek a még át nem vett, de már kifizetett árut is jogában áll eladni, ha az érdeke úgy kívánja.
Záró rendelkezések
1. Az ÁSZF a Társaság honlapján történő közzétételével lép hatályba és visszavonásáig hatályos.
2. Ezen ÁSZF-t csak a hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokra lehet alkalmazni, a
hatályba lépést megelőzően kötött jogügyletekre előírásai nem terjednek ki.
3. Ezen ÁSZF hatályba lépésével minden korábbi szerződés, szabályozás, előírás hatályát veszti
és helyükbe ez az ÁSZF lép.
4. Az ÁSZF módosítása egyoldalú joga a részvénytársaságnak, de minden olyan változtatásról,
amelyet nem törvény ír elő 60 nappal korábban értesíteni kell a Társasággal jogviszonyban
álló Ügyfeleket, vagyis 60 nap áll rendelkezésére az Ügyfeleknek, hogy nyugtázzák, vagy
kifogást emeljenek az új ÁSZF ellen.

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak valamint az alkalmazott kereskedelmi megoldások
megfelelnek a Magyarországon érvényben lévő jogszabályi feltételeknek.
Az Általános Szerződési Feltételeket készítette és ellenjegyezte: Dr. Nagy Péter

Dr. Nagy Péter
Vállalati Szakjogász
Ellenjegyeztem

Érvényes: 2013. Szeptember 09-től.
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Kulimár Miklós
Magyar Aranykereskedő Zrt.
Vezérigazgató

