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Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

1. Milyen Termékről van szó?
Típus

Kötött kamatozásúból steepener kamatozású kötvény, melyeket az osztrák törvények szabályoznak

Célok

Ezen Termék megvásárlásakor Ön minden egyes kötvény eladási árát fizeti ki, és mi a visszaváltási összeget fizetjük ki a lejárat
napján minden egyes kötvényért.

Az ebben a részben
vastagon szedett
kifejezések részletes
leírásai megtalálhatóak a
lenti ábrán.

A Terméket úgy tervezték, hogy Ön (1) (i) minden egyes kötött kamat kifizetési napján kötött értékű kamat kifizetésben, és (ii) változó
kamatozású kamat kifizetésekben részesüljön, mely minden egyes steepener kamat kifizetés napján a referencia kamat 1 és a
referencia kamat 2 relatív szintjéhez kötött, továbbá (2) a lejárat napján a visszaváltási összeg kifizetésében részesüljön.
Kamat: Minden egyes kamatfizetéskor Ön kamat kifizetésben részesül, melynek számolása: a Termék névértéke szorozva a/az
alkalmazandó kamat értékével, számításba véve az adott kamat időszak hosszát és a/az kamatszámítási konvenciót.
Kamatláb:
(i)

Minden kötött kamat kifizetéshez a kamatláb 4.25% lesz évente.

Minden steepener kamat visszafizetés napján a kamat egyenlő lesz az alábbi számítás eredményével: (i) a referencia kamat
1 mínusz a referencia kamat 2 szorozva (ii) a szorzóval; feltéve ha (A) az adott kamat kevesebb, mint évi 1.50% (a küszöb
érték), ebben az esetben a kamatláb lesz a küszöb érték, és (B) ha a kamat magasabb, mint évi 8.00% (a cap kamat), akkor a
kamat értéke a cap lesz.
Mint ilyen, a Termék kötött kamatot fizet a kamat kifizetési napig, mely 2019.11.09. napra esik, beleértve azt a napot is, és ezután a
termék változó kamatot fizet, melynek kalkulációjához a referencia kamat 1 és referencia kamat 2 közötti különbséget vesszük alapul.
(ii)

A Termék szerződési feltételeinek értelmében a fentebbi és az alábbi dátumok változhatnak, ha az adott nap nem munkanapra esik.
Bármely módosítás befolyásolhatja a végső kifizetési összeget, legyen az bármennyi is.
.

Referencia érték 1

USD CMS Rate 10Y ahogy
azt az adott referencia oldal 2
munkanappal az adott kamatozási
időszak kezdete előtt mutatja

Lejárat napja

2022.11.09.

Referencia érték 2

EUR CMS Rate 2Y ahogy azt
az adott referencia oldal 2
munkanappal az adott kamatozási
időszak kezdete előtt mutatja

Kamatszámítási
időszak

Minden időszak, a kamat kifizetés
napjától (vagy a kibocsátás
napjától a kezdeti kamat időszak
esetében) beleértve azt a napot is,
a következő kamat fizetés napjáig
(vagy a végső kamat időszak
esetében a lejáratig)

Küszöb érték

1.50% évente

Kamat kifizetési napok Minden egyes kötött kamat
kifizetési dátum és steepener
kamat kifizetési dátum

Cap érték

8.00% évente

Fix kamatozású
kifizetési dátum

Minden november 9. naptári
napja 2018.11.-tól/től 2019.11.-ig
(beleértve azt a napot is)

Szorzó

8

Steepener kamat
kifizetés napja

Minden november 9. naptári napja
2020.11.-tól/től a lejárat napjáig
(beleértve azt a napot is)

A Termék névértéke

2.000 USD

Kötött árfolyam

4.25% évente

Kibocsátási érték

A Termék névértékének 100.00%-a

Munkanapok

Kifizetésekhez: New York, TARGET
és London; referencia kamat
meghatározásához: New York,
TARGET és London

Visszaváltási összeg

A Termék névértékének 100.00%-a

Kamatszámítási mód

A kötött kamat kifizetési napon
kifizetendő kamat: Actual/Actual
(ICMA). A változó kamat kifizetési
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napon kifizetendő kamat: Actual/
Actual (ICMA).
Kibocsátás napja

2018.08.09.

.

A Termék nem teszi lehetővé az automatikus korai megszüntetést.

Megcélzott lakossági
befektető

A Terméket olyan lakossági Befektetőinknek ajánljuk akik:

1.

jövedelem termelő Terméket szeretnének;

2.

viselni tudják a veszteséget ha az árfolyamok a plafon árfolyam fölé emelkednek, vagy ha a Kibocsátó
hitelkockázati besorolása romlik, vagy ha a referencia árfolyam(ok) közti különbség csökken;

3.

megfelelő tudással és/vagy tapasztalattal rendelkeznek az ilyen, vagy hasonló típusú termékekkel kapcsolatban; és

4.

rendelkeznek az alábbi ajánlott tartási időszaknak megfelelő befektetési időtávval

2. Milyen kockázatai vannak a Terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a Terméket 4 év és 3 hónapig tartja. A tényleges kockázat
jelentősen eltérhet, ha a tartás korai szakaszában lezárja az ügyletet, és kevesebbet is kaphat vissza.
Lehet, hogy a Termékét nem tudja könnyen eladni, vagy olyan áron kell eladnia, ami jelentősen
befolyásolja a kifizetési összeget.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e Termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a
Termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt, vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a Terméket a 7 osztály közül a/az 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből
eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek
azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.
Devizakockázat: Ha a Termék devizaneme különbözik a forgalmazó ország devizájától, akkor Ön veszteséget szenvedhet el az adott
árfolyam ingadozása miatt. Ezt a kockázatot a fenti kockázati mutató nem veszi figyelembe.

Teljesítményforgatókönyvek

A dokumentumban bemutatott alábbi példák a lejáratra értendőek. A Termék tényleges teljesítményét nem jelölik.
Befektetés: 10.000 USD
Forgatókönyvek

1 év

3 év

4 év és 3 hónap
(Ajánlott tartási idő)

Stresszforgatókönyv

Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után
Évi átlagos hozam

9.853,95 USD

-1.46%

4.82%

5.52%

Kedvezőtlen
forgatókönyv

Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után
Évi átlagos hozam

11.090,17 USD

12.207,31 USD

12.929,53 USD

10.90%

6.87%

6.23%

Mérsékelt forgatókönyv Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után
Évi átlagos hozam

11.497,18 USD

12.366,07 USD

12.929,53 USD

14.97%

7.34%

6.23%

Kedvező forgatókönyv

11.689,15 USD

12.443,73 USD

12.929,53 USD

16.89%

7.56%

6.23%

Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után
Évi átlagos hozam

11.516,97 USD

12.568,00 USD

.

Ez a táblázat mutatja, hogy mekkora összeget kaphat vissza a következő 4 év és 3 hónap elteltével a különböző forgatókönyvek
alapján, azt feltételezve, hogy Ön 10.000 USD összeget fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy Befektetése hogyan
teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a
befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által
kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik majd, hogy Ön meddig tartja meg a Terméket.
A stresszforgatókönyv megmutatja, hogy mekkora a hozam szélsőséges piaci feltételek mellett, és nem veszi figyelembe azt az
eshetőséget, ha mi nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a Terméket nem lehet könnyen készpénzre váltani. Ezért nehéz megbecsülni, hogy Ön mekkora összeget kapna vissza, ha a
lejárat előtt visszaváltja azt. Ön vagy nem fogja tudni a lejárat előtt visszaváltani a Terméket, vagy az magas költségekkel, vagy nagy
veszteséggel járhat az Ön számára.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a Terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák
az összes olyan költséget, amelyet Ön a Tanácsadójának vagy Forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön
személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

3. Mi történik, ha a/az Raiffeisen Bank International AG nem tudja Önt kifizetni?
2. oldal
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A Terméket nem biztosítja semmilyen törvényi vagy más betétbiztosítási rendszer. Ha a/az Raiffeisen Bank International AG nem tudja teljesíteni a Termék
szerződésében foglalt kifizetéseket, akkor Ön Befektetése teljes egészét is elveszítheti. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a/az Raiffeisen Bank International
AG fizetésképtelenné válik, vagy ha az illetékes hatóság szanálási intézkedésnek veti alá a felszámolás előtt. Ezek az intézkedések (adósságleírás vagy "bail-in")
magukban foglalják a névérték részleges vagy teljes leírását, vagy a Termék Raiffeisen Bank International AG saját részvényeire való átváltását.

4. Milyen költségek merülnek fel?
A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) mutatja, hogy milyen hatással van az összes kifizetett költség a lehetséges befektetési hozamra. Az összes
költéségbe értendőek az egyszeri, a folyamatos és a járulékos költségek.
Az itt bemutatott összegek a Termék összes költsége három különböző tartási időszakra. Tartalmazzák az esetleges lejárat előtti kilépéssel járó költségeket. Az
értékek azt veszik alapul, hogy az Ön Befektetése 10.000 USD. Az összegek becslések és változhatnak a jövőben.

A költségek időbeli
alakulása

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott
személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.
Befektetés: 10.000 USD
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év elteltével
készpénzre vált

Ha Ön 3 év elteltével
készpénzre vált

Ha Ön az ajánlott tartási idő
lejártakor készpénzre vált

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD

0.00%

0.00%

0.00%

Évi hozamra (RIY) gyakorolt
hatás
.

A költségek
összetétele

Az alábbi táblázat mutatja:
-

a különböző típusú költségek éves hatását a hozamra, melyet Ön az ajánlott tartási idő végén kaphat

-

a különböző költségkategóriák jelentését

.

A táblázat mutatja a hozamra gyakorolt éves hatást.
Egyszeri költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

Indulási költségek

0.00%

Az árban már benne foglalt
költségek hatása.

Kilépési költségek

0.00%

A Befektetés lejártakor felmerülő
költségek hatása.

A portfólió éves ügyleti költségei

0.00%

Nem alkalmazandó

Biztosítási költségek

0.00%

Nem alkalmazandó

Egyéb folyó költségek

0.00%

Nem alkalmazandó

Teljesítménydíjak

0.00%

Nem alkalmazandó

Nyereségrészesedés

0.00%

Nem alkalmazandó

5. Meddig tartsam meg a Terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Ajánlott tartási idő: 4 év és 3 hónap
A Termék célja, hogy Önnek a "1. Milyen Termékről van szó?" részben leírt hozamot biztosítsa. Viszont ez csak abban az esetben lehetséges, ha Ön a Terméket a
lejáratig megtartja. Ezért ajánlott, hogy a Terméket a lejáratig tartsa.
A Termék nem garantálja Befektetésének visszavonási lehetőségét, leszámítva (1) a tőzsdei (amelyen jegyzik), vagy (2) tőzsdén kívüli értékesítéssel, abban
az esetben, ha egy ilyen ajánlat a Termékre valóban fenn áll. Semmilyen díjat vagy büntetést nem számol fel a Kibocsátó egy ilyen tranzakcióért, azonban
egy kivitelezési díjat a brókere felszámolhat. A Termék lejárta előtti eladása miatt Ön kevesebbet is kaphat vissza, mint abban az esetben, ha Ön a lejáratig
megtartotta volna a Terméket.
Volatilis vagy szokatlan piaci feltételek mellett, vagy technikai hibák/fennakadások esetén a termék vásárlása és/vagy eladása átmenetileg fenn akadhat és/vagy
szünetelhet és lehet, hogy egyáltalán nem lehetséges.

6. Hogyan tehetek panaszt?
A Termékkel vagy a Termék előállítójának viselkedésével kapcsolatos panaszával írásban forduljon a/az Raiffeisen Bank International AG, Beschwerdestelle
(716B) AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien címre, vagy emailben a/az priip-beschwerden@raiffeisenbank.at címre. További információkért a panaszkezeléssel
kapcsolatban keresse fel a beschwerden.rbinternational.com weboldalat. A Termékről Önnek tanácsotadó vagy azt értékesítő bármely személlyel kapcsolatos
panaszát az adott banknak, vagy a Termék forgalmazójának címezze.

7. További fontos információk
A Termék végleges szerződési feltételei és tájékoztatója, beleértve ezek bármely kiegészítéseit is, melyek alapján a Termék kibocsátható a Kibocsátó
www.rbinternational.com weboldalán az előírás szerint közzé van téve. További részletes információkért a Termék szerkezetére és a Termékbe való befektetésre
vonatkozóan ezeket a dokumentumokat részletesen olvassa el.
A Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban foglalt információ nem minősül ajánlattételnek a Termék megvásárlására, vagy eladására, és nem
helyettesíti az egyéni konzultációt az Ön bankjával vagy tanácsadójával.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban feltüntetett teljesítmény-forgatókönyvek az EU előírásoknak megfelelő módszerre
alapulnak. Az előírt számítási módszernek eleget tevő számítási adatok irreális forgatókönyveket eredményeznek számtalan termék esetében. Ennek ellenére
törvényben előírt kötelezettségünk, hogy ezeket feltüntessük, és az adott számítási módszert alkalmazzuk.
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