Játékszabályok
Kezdőtőke: 1.000.000 Ft
Rezsi+kiadások: 250.000 Ft/hó
Kezdő havi fizetés: 400.000 Ft
Tudós kártya sikeres válasz: 250.000 Ft
Körbeérés: 250.000 Ft
Évváltás: játékvezető által meghatározott időszakonként 15-20 perc
Közlekedés:
-

-

elsődleges: dobókocka
ha van autód vagy buszbérleten bármelyik intézménybe, vagy boltba elugorhatsz, ha te rajtad
van a sor, ez a te körödnek minősül, az ügyintézés után visszakerülsz az eredeti mezőre és
onnan folytatódik a játék
buszbérletet bármikor vásárolhatsz, nem kell külön rálépni a mezőre
Buszbérlet: 80.000 Ft évente
Autó: 1.500.000 Ft, ha birtokolsz autót két kockával dobhatsz

Bankbetét lekötés:
-

2%-os éves kamat
egész év bármikor kivehető, vagy leköthető
ügyintézés: bármikor ha rajtad a sor

Állampapír:
-

5%-os éves kamat
csak év elején vehető ki pénz belőle, vagy köthető le
ügyintézés: 20. mező

Részvény:
-

az éves kamat az év végi gazdasági helyzettől függ
csak év elején vehető ki pénz belőle, vagy köthető le
ügyintézés: bármikor ha rajtad a sor

1 -30%

2 -10%

3 +5%

4 +10%

Személyi kölcsön:
-

100.000 Ft - 2.000.000 Ft
10%-os kamat 3 éves futamidőre
egyszerre csak egy személyi kölcsön lehet
ügyintézés: bank mezőkön

5 +20%

6 +30%

Lakáshitel:
-

3.000.000 Ft - 20.000.000 Ft
3%-os kamat 15 éves futamidőre
10% önerőnek kell lennie, ami elmegy a közjegyzőre és az ügyvédre
ügyintézés: bank mezőkön, majd közjegyző, ügyvéd mezőn

Baráti kölcsön:
-

bárkitől kölcsön kérhetsz kisebb összeget, mint a való életben, de azt vissza kell fizetned, amint
tudod

Kezelő program használata:
-

Ne zárd be a programot, mert elvesznek az adatok
szám beírása után ellenőrizd vissza az utolsó résznél majd írj nullát!!!

Évváltás menete:
1.
2.
3.
4.

részvény hozamának kiválasztása
megerősítés bejelölése
évváltás
megerősítés kivétele

Biztosító:
a. Lakásbiztosítás Alap 30.000 Ft, emelt ingóság + elemi katasztrófák 50.000 Ft
Esemény
Alap
Emelt
Duguláselhárítás 30.000 Ft-ig
50.000 Ft-ig
Elemi
100%-ban
katasztrófa
Természeti
250.000 Ft-ig
500.000 Ft-ig
esemény, vihar
b. Kötelező 30.000 Ft
c. CASCO alap 30.000 Ft Lopással együtt 50.000 Ft
Esemény
Alap
Emelt
Baleset
100.000 Ft vagy 10%
nincs önrész
önrész
Rongálás
Vihar
Lopás
piaci érték 80%-ig
d. Élet és balesetbiztosítás Alap 30.000 Ft, emelt 50.000 Ft
Esemény
Alap
Emelt
törés
10.000 Ft
25.000 Ft
műtét
300.000 Ft-ig
600.000 Ft-ig
rokkantság
Fizetés 50%-a
Fizetés 70%-a

