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Végleges feltételek összefoglalója

Felső Korlátos Bónusz Certifikát
a Eurostoxx 50 és CECE EUR indexek árfolyamára, forintban
denominálva, a Raiffeisen Bank Zrt. hitelkockázatával.
112% Bónusz, 112% Felső Korlát, 70% Korlát
A termék besorolása Raiffeisen Bank Zrt. által

Fokozott kockázatú befektetési termék

Az osztrák Certifikát Fórum minősítési rendje alapján

Befektetési Termék Tőkevédelem Nélkül
Hitelkockázat megjelöléssel

Általános Információk
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank AG

Forgalmazó

Raiffeisen Bank Zrt

ISIN kód

AT0000A15MD2

Devizanem

HUF

Névérték és címlet

10 000 forint

Kibocsátási Árfolyam

100%

Mögöttes Eszköz
Mögöttes Eszköz

Indexkosár, „Worst of” struktúra

A mögöttes
termékek száma

1
2

Index

Eurostoxx 50 E
CECE EUR Index

Bloomberg

SX5E <Index>
CECEEUR <Index>

Dátum
Ügyletkötés Napja

2014.02.26.

Kezdő Értékelési Nap

2014.02.26.

Értéknap

2014.03.03.

Kibocsátás Napja

2014.02.27.

Záró Értékelési Nap

2015.08.28.

Lejárat Napja

2015.08.31.

Kifizetés napja:

a lejárat napjától számított maximum öt munkanap

Visszaváltás
RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Fixing

3148,19
1748,63
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Bónusz Összege

112%

Maximum Összeg

112%

Bónusz Szintje

112% x kezdeti ár – referencia ár

Felső Korlát

112% x kezdeti ár – referencia ár

Korlát

70% (SX5E: 2203,733 and CECE: 1224,041) x kezdeti ár –
referencia ár

Korlát Megfigyelési Időszak

A Kibocsátás Napjától (beleértve) a Záró Értékelési Napig
(beleértve)

Visszaváltás

A Visszaváltási Összeget a Végső Értékelés Napján számítják ki a
következőképpen:
1. forgatókönyv:
Amennyiben nem történt Korlátaktiválási Esemény, úgy a Relatív
Teljesítmény értéke kerül kifizetésre, de minimum a Bónusz Összege,
vagy maximum a Maximális Összeg.
Tehát: A Bónusz Összege felett a Befektető teljes mértékben részesül a
Mögöttes Eszköz teljesítményéből, maximum a Felső Korlát mértékéig.
Névérték x
Min \ [Maximum Összeg, [Maximum Bónusz Összeg Relatív
Teljesítmény]]
2. forgatókönyv:
Amennyiben Korlátaktiválási Esemény történt, úgy a bónuszfizetés
mechanizmusa felfüggesztésre kerül és csak a Relatív Teljesítményt
fizetik ki, maximum a Maximális Összeg mértékéig.
Tehát: A Befektető teljes mértékben részesül a Mögöttes Eszköz
teljesítményéből, maximum a Felső Korlát mértékéig.
Névérték x Min \ [Maximum Összeg Relatív Teljesítmény]
Ahol:
A gyengébb
teljesítménnyel rendelkező
Részvény Végső
Referencia Ára
Relatív Teljesítmény =
A gyengébb
teljesítménnyel rendelkező
Részvény Kezdeti
Referencia Ára
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Gyengébb
teljesítménnyel
rendelkező Részvény

A mögöttes eszköz, amelynek a Végső Referencia Napon a Végső
Referencia Ára alacsonyabb.

Kezdeti Referencia Ár

A Mögöttes Eszköz hivatalos záró árfolyama az Érintett Tőzsdén a
Kezdeti Referencia Napon

Végső Referencia Ár

A Mögöttes Eszköz hivatalos záró árfolyama az Érintett Tőzsdén a
Végső Referencia Napon

Korlát Referencia Ár

Bármely napközbeni, a Mögöttes Eszközre vonatkozó árfolyam az
Érintett Tőzsdén a normál kereskedési időszakban, figyelmen kívül
hagyva a hivatalos órákon kívüli, illetve bármely, a normál
kereskedési időszakon kívüli árakat

Korlátaktiválási Esemény

Korlátaktiválási Eseménynek minősül minden olyan eset, amikor a
Korlát Megfigyelési Időszakának folyamán a Mögöttes Eszköz
árfolyama bármely időpontban a Korlát értéke alatt van az Érintett
Tőzsdén.

Munkanap szabály

Következő Munkanap Szabály (Amennyiben az esedékesség napja
nem Munkanap, a kifizetéseket a Kibocsátó a következő munkanapon
teljesíti)

Rögzített Árfolyam értékek
Index

Kezdeti referencia
ár

Korlát referencia ár

Eurostoxx 50 E
CECE EUR Index

3148,19
1748,63

2203,733
1224,041

A termék másodpiaci forgalomban visszaváltható és vásárolható.
További információk: angol nyelven a www.rcb.at/SecuritiesProspectus (Base Prospectus-Alap
Tájékoztató),
illetve
német
nyelven:
www.rcb.at/wertpapierprospekte
(BasisprospektAlaptájékoztató) illetve a www.rcb.at honlapon a termék indulását követően a Eurostoxx 50 és
CECE EUR certifikát termék oldalán (angol nyelven: Final Terms, PDF Factsheet, német nyelven:
Endgültige Bedingungen, PDF factsheet). A termék ISIN kód alapján kereshető a www.rcb.at
honlapon.
Jogi nyilatkozat
A strukturált értékpapírok az eszközbefektetések kockázatos fajtái. Amennyiben az adott certifikát
mögöttes eszközének ára kedvezőtlenül alakul, úgy a befektető elveszítheti befektetett
tőkeösszegének egy részét vagy akár egészét. A strukturált értékpapírok a mögöttes eszköz
árfolyamának változására erőteljesebben vagy gyengébben reagálhatnak, mely számos tényező
függvénye (pl.: a mögöttes eszközök volatilitása vagy korrelációja, kamatlábak, osztalékok, lejáratig
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hátralévő futamidő), ezenkívül a strukturált értékpapír és a mögöttes eszköz árfolyama nem minden
esetben mozog ugyanazon irányban. A nem helyi devizanemben denominált értékpapírokba történő
befektetéseket érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektető alapdevizájában
számítva tőkeveszteséget okozhat. A strukturált értékpapírokra lejáratkor teljesített bármely kifizetés
a Kibocsátó fizetőképességének függvénye.
A további kockázati információk tekintetében olvassa el a Végleges Feltételek (Final terms,
Endgültige Bedingungen) elnevezésű dokumentumot amely a befektetés megvalósulása után kerül
kihirdetésre a www.rcb.at weboldalon a Eurostoxx 50 és CECE EUR certifikát termék oldalán,
valamint ennek magyar nyelvű összefoglalója (Végleges feltételek összefoglalója) a Forgalmazó
bankfiókjaiban érhető el írásban.
A jelen dokumentum az Alap Tájékoztató (Base Prospectus-Basisprospekt) alapján készült, bármilyen
eltérés vagy értelmezési probléma esetén az Alap Tájékoztatóban leírtak irányadók.
Valamennyi RCB által kibocsátott termék, többek között a Eurostoxx 50 és CECE EUR certifikát
Certifikát a (i) 2013. június 10-én készült, a 2013/2014 Kibocsátási Programra vonatkozó Alap
Tájékoztató – az Alap Tájékoztatót az Osztrák Pénzpiaci Hatóság hagyta jóvá, és ott került letétbe
helyezésre, valamint a Kibocsátási Tájékoztató megfelel az Oesterreichische Kontrollbank AG-nél
letétbe helyezett Végső Feltételeknek és Értékpapír Feltételeknek - , vagy (ii) az Oesterreichische
Kontrollbank AG-nél letétbe helyezett Értékpapír Feltételek hatálya alá tartozik. Ha a fent hivatkozott
dokumentumok ezt kifejezetten nem írják elő, úgy a jelen dokumentumban bemutatott termék
esetében egyetlen nemzeti joghatóság területén sem történt vagy történik olyan lépés, mely a
nyilvános kibocsátást célozza.
Valamennyi hivatkozott dokumentum elérhető a Raiffeisen Centrobank AG honlapján:
www.rcb.at/SecuritiesProspectus
(Base
Prospectus-Alap
Tájékoztató),
német
nyelven:
www.rcb.at/wertpapierprospekte (Basisprospekt-Alaptájékoztató) illetve a www.rcb.at honlapon a
termék indulását követően a Eurostoxx 50 és CECE EUR certifikát termék oldalán (angol nyelven:
Final Terms, PDF Factsheet, német nyelven: Endgültige Bedingungen, PDF factsheet) ). A termék ISIN
kód alapján kereshető a www.rcb.at honlapon.
A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban közölt
információk helyessége, megfelelőssége és teljessége tekintetében. A jelen dokumentumban csak a
legfőbb előnyök és kockázatok szerepelnek, további előnyök és kockázatok a Kibocsátó Alap
Tájékoztatójában (Base Prospectus-Basisprospekt) található, mely az alábbi honlapon érhető el:
angol nyelven: www.rcb.at/SecuritiesProspectus (Base Prospectus-Alap Tájékoztató), német nyelven:
www.rcb.at/wertpapierprospekte (Basisprospekt-Alaptájékoztató).
Fizetésképtelenség
A Kibocsátó a Eurostoxx 50 és CECE EUR certifikátot magyar forintban bocsátja ki. A strukturált
termék betéti részét a Raiffeisen Bank Zrt.-nél (a Forgalmazónál) helyezi el, a termék kibocsátástól
számított öt munkanapon belül. „Fizetésképtelenség” akkor következik be, amikor a betéti rész
részleges vagy teljes mértékben nem kerül visszafizetésre a lejárat napján a Forgalmazó által. A
Fizetésképtelenségi esemény azt jelenti, hogy amennyiben a teljes betéti kötelezettség nem kerül
kifizetésre a Forgalmazó által a Kibocsátó felé, vagy nem érkezik meg részben vagy egészben a
megadott értéknapon az előre meghatározott számlaszámra (Esemény), bármilyen okból kifolyólag,
függetlenül attól hogy az Esemény bekövetkezése a Forgalmazó fizetésképtelensége vagy más
tényszerű ok miatt nem következik be. Ilyen tényszerű okok lehetnek a fizetési rendszerek hibái és
vagy bármilyen átutalási korlátozás, amelyek a Bankot érinthetik. A Fizetésképtelenségi események,
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a következők lehetnek: csőd, fizetésképtelenség, moratórium
kapcsolatosan, restruktúrálás vagy kötelezettség leírás, stb.

bármely

eladósodottsággal

A fizetésképtelenség bekövetkezése esetén a Kibocsátó kiszámolja a „Maradvány értéket”, amely
megegyezik azzal az összeggel, amelyet a tőkevédelem/visszaváltás igényel, annak érdekében,
hogy a Kibocsátó kárpótlásra kerüljön a fizetésképtelenség bekövetkezése miatt. A
Fizetésképtelenségi esemény a Kibocsátó, mint a Forgalmazó adósa, gazdasági helyzetére a
strukturált termék betéti részével kapcsolatosan nem lehet hatással.
Az CERTIFIKÁT vételi megbízás aláírásával ügyfél egyetért, hogy Fizetésképtelenség
bekövetkezésekor a tőkevédelem/visszaváltás mértéke alacsonyabb mértékű lehet, illetve a
lehetséges kifizetés is később következhet be.
A certifikát teljes végleges feltételeit a Végleges Feltételek (Final terms, Endgültige Bedingungen)
elnevezésű dokumentum tartalmazza majd, amely a befektetés megvalósulása után kerül kihirdetésre
a www.rcb.at weboldalon a Eurostoxx 50 és CECE EUR certifikát termék oldalán, valamint ennek
magyar nyelvű összefoglalója (Végleges feltételek összefoglalója) pedig a Forgalmazó
bankfiókjaiban érhető el írásban.
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