
Golden Gates
Comfort termék



GOLDEN GATES - COMFORT TERMÉK

999,9 tisztaságú LBMA által minősített gyártók arany és/vagy ezüst 
tömbjeinek fi zikai megvásárlása, amely minden esetben 
azonnal az ügyfél tulajdonába kerül 
  
Általános jellemzők:
 • Infl ációvédelem   • Anonimitás a tulajdonosnak
 • Adómentesség   • Rugalmasság
 • Biztonság     • Hozam

 Futamidő nélküli a szerződés (maximum 500 havi vásárlási lehetőség)
 Minimum 25 €/ hó vagy 7.500 Ft. Felső határ nincs.
 Forintban vagy euróban is fi zethető. Magyar bankszámla is van.
Rugalmas vásárlási lehetőség: lehet havonta ugyanakkora össze-

gért vásárolni, de bármikor vásárolhat akár több millió Ft összegért is.
Ha gond van, az ügyfél hátrány nélkül több hónapot is kihagyhat.



A GOLDEN GATES AG

Átlátható egyszerű költségszerkezet: 15 havi díj, amit egyösszegben 
vagy részletben is fi zethet az ügyfél. 
Ez mindössze 3%-a a teljes vásárolható keretösszegnek.

Egyösszegű vásárlás költségmentes. Eseti vásárlások költségmentesek.
Likvid: Bármikor értékesíthető, részben vagy egészben az arany vagy 

ezüst készlet. Az eladási ár az ügyfél bankszámlájára kiutalásra kerül.
Arany Tárolás: München-ben a Pro Aurum-nál, (különvagyon, minden 

kockázat ellen biztosítva)
Ezüst tárolás: Loomis International AG, Zürich vámszabad területen.
Biztonság: Könyvvizsgálók negyedévente ellenőrzik a készletet.
Költség: Az adott évben őrzött arany értékének 4,8 ezreléke.

Például: 1 Millió Ft értékű arany tárolása mindössze 4 800 Ft/év.
Bármikor hazaszállítható: Költség 45 €, 25 000 € értékig.
8-12% piaci ár előny



COMFORT TERMÉK ÁRELŐNYE

A GOLDEN GATES COMFORT terméknél az ügyfelek arany vásárlásakor 
átlagosan 8-12% árelőnyt élvezhetnek a versenytársak grammos áraihoz viszonyítva



COMFORT TERMÉK ELVE

A keretösszeg erejéig az ügyfél bármilyen összeggel és bármilyen ütemben vásárolhat aranyat.
A vásárlást minden hónap 26-a és 30-a között hajtja végre a cég.



ARANY VÁSÁRLÁS = ÉRTÉKCSERE

Arany vásárlásakor egy olyan értékcsere jön létre, amikor az 
infl ációnak kitett, vagy kevés hozamot hozó pénzeszközeinket, 

biztonságos, tárgyi értékre cseréljük.

Materiális vagyon Pénzügyi eszközökCSERE

Az arany nem mehet csődbe!



MENNYIT FEKTESSÜNK ARANYBA ?

Klapka György tanácsa:

1/3 Ingatlan, 1/3 Értékpapír, 1/3 Arany

Valamelyik mindig megy !


