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Kondíciós Lista – Conclude Befektetési Zrt. 

Goldtresor online nemesfém kereskedési rendszer 

 

Érvényben: 2020. augusztus 04.-én, 19.20-tól visszavonásig 

 

 

 

SZÁMLACSOMAGOK 

STANDARD BÓNUSZ PRÉMIUM 

Bónusz grammarany 
(1) 

- 1g ajándék 1g ajándék 

Számlanyitási díj 0€ 0€ 0€ 

Havi számlacsomag díj 
(tartalmazza a HUF, 
EUR, USD 
pénzszámlák és a 
csomagban szereplő 
összes 
nemesfémszámlák 
díját egy összegben) 

0€ 4€ 14€ 

Csomagváltási díj 0€ 0€ 0€ 

Számlamegszüntetési 
díj 

0€ 0€ 0€ 

Aranyszámla %-os 
árrés grammarany 
vásárláskor (benne 
foglalva a vételárban)  

EUR: 2,2 HUF: 2,4 USD: 2,5 EUR: 2,2 HUF: 2,4 USD: 2,5 EUR: 1,2 HUF: 1,4 USD: 1,5 

https://goldtresor.com/
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SZÁMLACSOMAGOK 

STANDARD BÓNUSZ PRÉMIUM 

Aranyszámla %-os 
árrés grammarany 
eladáskor (benne 
foglalva a 
visszavásárlási árban) 
(2) 

EUR: 2,4 HUF: 2,6 USD: 2,7 EUR: 2,4 HUF: 2,6 USD: 2,7 EUR: 1,9 HUF: 2,1 USD: 2,2 

Ezüstszámla %-os 
árrés grammezüst 
vásárláskor (benne 
foglalva a vételárban) 

- EUR: 6,3 HUF: 6,3 USD: 6,3 EUR: 5,0 HUF: 5,0 USD: 5,0 

Ezüstszámla %-os 
árrés grammezüst 
eladáskor (benne 
foglalva a 
visszavásárlási árban) 

- EUR: 3,9 HUF: 3,9 USD: 3,9 EUR: 3,3 HUF: 3,3 USD: 3,3 

Platinaszámla %-os 
árrés grammplatina 
vásárláskor (benne 
foglalva a vételárban) 

- - EUR: 8,0 HUF: 8,0 USD: 8,0 

Platinaszámla %-os 
árrés grammplatina 
eladáskor (benne 
foglalva a 
visszavásárlási árban) 

- - EUR: 1,5 HUF: 1,5 USD: 1,5 

Palládiumszámla %-os 
árrés grammpalládium 
vásárláskor (benne 
foglalva a vételárban) 

- - EUR: 9,0 HUF: 9,0 USD: 9,0 

Palládiumszámla %-os 
árrés grammpalládium 
eladáskor (benne 
foglalva a 
visszavásárlási árban) 

- - EUR: 1,5 HUF: 1,5 USD: 1,5 

Sürgősségi befizetési 
díj (csak bankkártyás 
befizetés és 
készpénzes 
bankpénztári befizetés 
esetén) 

1% 1% 1% 

Jóváírási díj ügyfél 
folyószámlán (HUF, 
EUR, USD) 

Költségmentes Költségmentes Költségmentes 

Kiutalási díj 0,3% 0,3% 0,3% 

https://goldtresor.com/
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SZÁMLACSOMAGOK 

STANDARD BÓNUSZ PRÉMIUM 

HUF folyószámláról (min. 300Ft, max. 6000Ft) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

(min. 300Ft, max. 6000Ft) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

(min. 300Ft, max. 6000Ft) 

Tartalmazza a tranzakciós illetéket 

Kiutalási díj 
EUR folyószámláról 

0,3% 
(min. 15€, max. 30€) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

0,3% 
(min. 15€, max. 30€) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

0,3% 
(min. 15€, max. 30€) 

Tartalmazza a tranzakciós illetéket 

Kiutalási díj 
USD folyószámláról 

0,3% 
(min. 50$) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

0,3% 
(min. 50$) 

Tartalmazza a tranzakciós 
illetéket 

0,3% 
(min. 50$) 

Tartalmazza a tranzakciós illetéket 

Letét-biztosítási díj 
(arany) 

0,05%/hó/betárolt arany 
átlagos értéke 

(pl. 500 Ft/1.000.000 Ft) 

0,05%/hó/betárolt arany 
átlagos értéke 

(pl. 500 Ft/1.000.000 Ft) 

0,05%/hó/betárolt arany  
átlagos értéke 

(pl. 500 Ft/1.000.000 Ft) 

Letét-biztosítási díj 
(ezüst) 

0,167%/hó/betárolt ezüst 
átlagos értéke 

(pl. 1667 Ft/1.000.000 Ft) 

0,167%/hó/betárolt ezüst 
átlagos értéke 

(pl. 1667 Ft/1.000.000 Ft) 

0,167%/hó/betárolt ezüst átlagos 
értéke 

(pl. 1667 Ft/1.000.000 Ft) 

Letét-biztosítási díj 
(platina) 

0,25%/hó/betárolt platina 
átlagos értéke 

(pl. 2500 Ft/1.000.000 Ft) 

0,25%/hó/betárolt platina 
átlagos értéke 

(pl. 2500Ft/1.000.000 Ft) 

0,25%/hó/betárolt platina átlagos 
értéke 

(pl. 2500 Ft/1.000.000 Ft) 

Letét-biztosítási díj 
(palládium) 

0,25%/hó/betárolt 
palládium átlagos értéke 
(pl. 2500 Ft/1.000.000 Ft) 

0,25%/hó/betárolt 
palládium átlagos értéke 
(pl. 2500 Ft/1.000.000 Ft) 

0,25%/hó/betárolt palládium 
átlagos értéke 

(pl. 2500 Ft/1.000.000 Ft) 

 
 
EGYÉB JELLEMZŐK 

   

Aranymegtakarítást 
ösztönző diagrammok 
(3) 

- + - 

Automatizált 
nemesfémvásárlás (4) 

- + + 

Private banking (5) - - + 

Dokumentum küldés 
postán ügyfél kérésre 

15€ + ÁFA 15€ + ÁFA 15€ + ÁFA 

Személyes 
ügyfélazonosítási díj 

15€ + ÁFA 15€ + ÁFA 0€ 

Személyes áruátvételi 
díj 

0,35g arany + ÁFA 0,35g arany + ÁFA 0€ 

https://goldtresor.com/
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SZÁMLACSOMAGOK 

STANDARD BÓNUSZ PRÉMIUM 

Csomagküldési alapdíj 
Magyarország (csak 
500 euróig 
értékbiztosított) (6) 

0,35g arany + ÁFA 0,35g arany + ÁFA 0,35g arany + ÁFA 

Csomagküldési alapdíj 
Európai Unió (csak 
500 euróig 
értékbiztosított) (6) 

1g arany + ÁFA 1g arany + ÁFA 1g arany + ÁFA 

Csomag 
értékbiztosítási 
kiegészítő díj (az 
alapdíjhoz hozzáadva, 
a csomag értékére 
vetítve) (6) 

0,6% 0,6% 0,6% 

Nagyértékű 
értékszállítás 

- - egyedi ajánlat alapján 

Kétlépcsős 
bejelentkezés 
helyreállítása 
elveszett hitelesítő 
kulcs esetén 

50€ + ÁFA 50€ + ÁFA 0€ 

 

 

  
ARANYSZÁMLA ÁTVÁLTÁSA 
ARANYTERMÉKRE * 

ARANYTERMÉK VISSZAVÁLTÁSA 
ARANYSZÁMLÁRA ** 

Megnevezés Színarany tartalom Gyártási költség 
Aranyszámla 
terhelés (g) 

Visszaváltási jutalék 
Aranyszámla 
jóváírás (g) 

Aranylapka 10 
gramm 

10,00 0,82 10,82 0,02 9,98 

 

* Ha az Ügyfél a Goldtresorban az aranyszámla egyenlegét átváltja arany termékre, akkor a termék színaranytartalma és a gyártási költség kerül 

terhelésre az aranyszámlán. 

** Ha az Ügyfél befektetési arany terméket vált vissza a Goldtresorban, akkor a befektetési arany termék színaranytartalma és a visszaváltási 

jutalék összege kerül jóváírásra az aranyszámlán. 

A fenti példa egy minta számítás, ami szemlélteti az aranyszámlából termékre átváltás, és a visszaváltás költségeit, de nem feltétlenül azonos az 

éppen aktuális átváltási költségekkel.  

Aranyszámlából termékre átváltáskor a gyártási költséget kell megfizetni. Ha a termékről visszaváltás történik aranyszámla egyenlegre, akkor a 

jutalék lehet akár pozitív is, és ez növelheti az aranyszámla egyenleget. Tehát bizonyos termékeknél a Goldtresor felárat fizet a visszaváltásért, 

amennyiben a termék előzőleg már a Goldtresor rendszerben volt letétben. 

https://goldtresor.com/
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Az összes arany, ezüst, platina és palládium termék gyártási költségét és visszaváltási jutalékát a Goldtresor rendszerbe bejelentkezve 

lehet megtekinteni. 

 

Megjegyzések 

(1) Az 1 gramm bónusz aranyat akkor tarthatja meg az Ügyfél, ha 36 hónapon belül nem szünteti meg a számláját. Ezt követően szabadon 

rendelkezhet vele az Ügyfél. 

(2) A nemesfémszámla árrések tájékoztató jellegűek. Rendkívüli időszakban a gyors piaci mozgások kikényszeríthetik, hogy az árrést akár 

napon belül többször is állítani kell, amelyet a Kondíciós Lista módosításával nem lehetséges lekövetni. A Goldtresor rendszerben a 

középárfolyamhoz képest kerülnek beállításra az árrések, a középárfolyamot viszont a beérkező megbízások a keresleti-kínálati viszonyoktól 

függően csekély mértékben ugyan, de eltéríthetik. 

(3) A Bónusz számla csomaghoz aranymegtakarítást segítő diagramok, kimutatások társulnak. 

(4) Automatizált nemesfémvásárlás: a pénzszámlákra beérkező pénzekből minden egyéb teendő nélkül teljesen automatikusan aranyat, vagy a 

beállításoktól függően, más nemesfémet vásárol a rendszer.  

(5) Telefonos vagy személyes konzultációs lehetőség, költségmentes személyes azonosítás, belépő kód visszaállítás, befektetői rendezvények, 

stb. 

(6) A futárszolgálattal küldött csomagok alapdíja csak 500€ értékig foglal magában értékbiztosítást. Amennyiben az e fölötti értéket is szeretné 

biztosíttatni az Ügyfél, kiegészítő biztosítást kell vásárolnia, mely a nem biztosított részre esően jelent kiegészítő biztosítási díjat. A kiszállítási 

tranzakció indításakor a rendszer mindent pontosan kiszámít és végösszeget kalkulál, melyet az Ügyfél a tranzakciót indító gomb 

megnyomásával fogad el. A Goldtresor fenntartja a jogot, hogy bizonyos időszakokban kizárólag kiegészítő biztosítást is vásárló ügyfeleknek 

szállítson. 

 

Az Ügyfél bármikor válthat egyik számlacsomagról a másikra, melyet a Goldtresor megfelelő menüpontjából vagy a 

support@goldtresor.com címre küldött emailben kezdeményezhet. Azonban a rendszer a havi számlavezetési díjak közül a 

legmagasabbat fogja kiszámlázni már a tárgyhónapra is! Kérjük figyeljen oda, hogy amennyiben a Bónusz vagy Prémium 

számlacsomagról átvált a Standard számlacsomagra, majd újra visszavált Bónusz vagy Prémium csomagra, akkor az 

ajándék 1 gramm hűség arany 36 hónapos számítási időtartama újraindul! 

Az ajándék 1 gramm aranyat a 36 hónapos időtartam alatt nem lehetséges sem eladni, sem másik Ügyfélnek transzferálni, 

sem átváltani aranytermékre és elvinni. A 36 hónap lejárta után a megtakarítási programot az Ügyfél tetszőleges ideig 

folytathatja, a program nem zárul le, csupán az ajándék 1 gramm aranyra vonatkozó korlátozások kerülnek feloldásra. 

Egy Ügyfélnek egy időpontban csak úgy lehet kétféle számlacsomagja, ha egy másik email címmel újra regisztrál. 

https://goldtresor.com/
mailto:support@goldtresor.com

