
Előgondoskodás széfben 
őrzött fizikai arannyal

ARANY LETÉT
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Ausztria a hagyomány és korszerűség kapcsolatának képvise-

lője. Az ausztriai székhelyű független bankházat 1992-ben ala-

pították. A Partner Bank szakértő pénzügyi tanácsadókkal mű-

ködik együtt Németországban, Ausztriában, Magyarországon, 

Csehországban és Szlovákiában. A Partner Bank a Bankok és 

Bankárok Ausztiai Betétbiztosításának tagja. Letéti bankként 

és vagyonkezelőként a Bankok és az Értékpapír Felügyelőség 

szigorú ellenőrzése alatt áll. Ezen felül a banktitok Ausztriá-

ban alkotmányjogilag védett. Az Ügyfélnek  lehetősége van a 

Partner Bank-nál fizikai arany megszerzésére. A fizikai arany a 

bank vagyonától jogilag elkülönítve az Ügyfél egyéni tulajdo-

nában áll. A letéti számlakivonatok az Ügyfelek számára aktuá-

lis napi árfolyammal az Ügyfél saját internetes szolgáltatási fe-

lületén átláthatóan és kényelmesen megtekinthetők.

Az előgondoskodás legjobb módszerének a különböző vagyon-

befektetési formák széleskörű szórása  bizonyult. A Partner 

Bank előgondoskodással foglalkozó bankként meg van győződ-

ve arról, hogy az előgondoskodás magját tárgyi és pénzértékek, 

úgymint takarékbetétek, minőségi kötvények és széleskörűen 

diverzifikált blue -chip részvények, ingatlanok és arany képezik.

.

A fizikai arany a legkedveltebb nyersanyagok közé tartozik

A fizikai arany már több mint 6.000 éve értéktárgy

A fizikai arany a világ legrégebbi és leginkább bevált pénzbe-

fektetési formája

A fizikai arany egy elismert, általánosan elterjedt, univerzá-

lis pénznem

A fizikai arany tartósan és rövid határidőn belül hozzáférhető

A fizikai arany védelmet nyújt az inflációt gerjesztő fejlődé-

sekkel szemben

Értékmegőrzés ausztriai széfben 
őrzött fizikai arannyal



A Partner Banknál a legjobb minőségű 999,9 finomságú 24 ka-

rátos arany szerezhető meg “Good Delivery” minőségi garanci-

ával. Mivel az arany értéke ingadozhat, így a Partner Bank egy 

olyan lehetőséget biztosít, mely szerint az arany letét felépí-

tés már kis mennyiségű arany rendszeres, hosszútávú beszer-

zésével lehetővé válik.  Ez által az arany beszerzési terv által a 

befektetők egyszerűen és kényelmesen juthatnak fizikai arany-

hoz és egyúttal a költség átlagolási hatásból is profitálhatnak: 

Alacsony árfolyamnál több arany kerül megvételre, magasabb 

árfolyamnál kevesebb.

A megszerzett fizikai aranyat ausztriai bankokban biztonságo-

san tárolják. 

A Partner Bank ARANY LETÉTE átláthatósága és rugalmassá-

ga által tűnik ki: A letéti tulajdonos saját internetes felületén 

napi időszerűségű betekintést kap fizikai aranyának értékfej-

lődésébe.

A fizikai arany tárgyi értéket képez 
bizonytalan időszakban

Az arany megőrzése 100%-ig fizi-
kai formában, osztrák bankszéfben 
történik

Kíváló minőségű arany: 
999,9 finomságú 24 karátos arany

Az eladás vagy kikézbesítés 
lehetősége fenn áll 

Rendszeres megtakarítási lehetőség 
az arany vételi terv segítségével



Kockázati figyelmeztetés: Az aranyat amerikai dollárban jegyzik 
és ez által valutaárfolyam-ingadozásnak van kitéve. Az arany ér-
téke árfolyamingadozásoktól függ. Az adatok ebben az informá-
ciós brosúrában kizárólag előinformációként szolgálnak és sem 
szerződéskötési alapnak, sem eladási, sem vételi vagy befekte-
tési ajánlatnak nem minősülnek. A Partner Bank a körültekintő 
adatbeszerzés ellenére sem vállal felelősséget vagy garantálja az 
itt megadott adatok helyességét és teljességét. Az adózási jog a 
változtatás jogát fenn tartja. A nyomdai és sajtóhiba joga fenn áll.

A termékinformációt készítette: a Partner Bank AG. A tartalommal 
kapcsolatos jogokat az írásos engedélyig fenn tartjuk.
Állapot: 2010. május 1.

Segítő szárnyak
Szociális felelősségvállalás képzés- és fejlődéselősegítő prog-
ramok támogatásával 

A Partner Bank, valamint ügyfeleinek adományai segítségével az 
utóbbi években számos fejlődési terv került támogatásra Zambiá-
ban, Guatemalában, Kolumbiában, Bolíviában, Csádban, Indiában 
és Indonéziában. Segítsen Ön is!

www.twowings.com

Közvetlen adományozási lehetőség: TWO WINGS Privatstiftung, 
Partner Bank AG; 
IBAN: AT071917000010065001
BIC: IBAG AT2

AUSZTRIA
Központ Linz
A-4020 Linz, Goethestrasse 1a
Telefon: +43.50.69 65-0
Fax: +43.50.69 65-525

Képviselet Bécs
A-1010 Bécs, Walfischgasse 8
Telefon: +43.1.533 98 60-0
Fax: +43.1.533 98 60-21

NÉMETORSZÁG
Képviselet München
D-85622 Feldkirchen/München, Am Kiesgrund 2-4
Telefon: +49.89.99 15 54-0
Fax: +49.89.99 15 54-33

MAGYARORSZÁG
Képviselet Budapest
E-Mail: service-hungary@partnerbank.at

E-Mail: info@partnerbank.at
Internet: www.partnerbank.at


