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EURÓPA BÓNUSZ CERTIFIKÁT (HUF)
BEFEKTETÉSI TERMÉK TŐKEVÉDELEM NÉLKÜL
BÓNUSZ CERTIFIKÁT

▪▪ Alaptermék: EURO STOXX 50® index
▪▪ Lehetőséget kínál 130%-os kifizetésre
▪▪ Árfolyamkorlát: az index kezdőértékének 55%-a
▪▪ Előnyök/kockázatok a következő oldalakon
▪▪ 5 éves lejárat
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Bónusz certifikátok

Raiffeisen Centrobank AG Európa Bónusz Certifikát (HUF)

BÓNUSZ HOZAM KORLÁTOZOTT VÉDELEMMEL
Röviden

A Raiffeisen Centrobank által kibocsátott Európa Bónusz Certifikáttal (HUF) a befektető 30% bónusz
hozamot érhet el a lejáratkor (2021. november), feltéve, hogy az európai részvény benchmark, az
EURO STOXX 50® sosem esik 45%-ot, vagy többet az induló értékhez képest a megfigyelési időszakban.
Amennyiben az árfolyamkorlát elérésre kerül, a befektető a teljes piaci kockázatnak ki van téve.
FŐBB ADATOK

Kibocsátó
Raiffeisen Centrobank AG
Kibocsátás
Folyamatos
ISIN kód
AT0000A1P131
Kibocsátási árfolyam
100%
plusz 1% kibocsátási díj
a jegyzési időszakon belül
Névérték
1,000 HUF
Jegyzési időszak1 2016 okt. 10. – okt. 31.
Az induló értékek berögzítésének dátuma		
2016. nov. 02.
Kibocsátás napja
2016. nov. 03.
Záró értékelési nap
2021. okt. 29.
Lejárat napja
2021. nov. 03.
Induló érték
Az alaptermék záróára az
induló értékek berögzítésének dátumán.
Árfolyamkorlát
az induló érték 55%-a
Árfolyamkorlát megfigyelése Folyamatos
Megfigyelési időszak
2016. nov. 03.- 2021. okt. 29..
Bónusz szint= felső korlát
az induló érték 130%-a
Kifizetés
Amennyiben az
®
EURO STOXX 50 index sosem veszít 45%ot, vagy többet az induló értékhez képest
a megfigyelési időszak alatt, a bónusz
összeg, azaz 1,300 HUF kerül kifizetésre
1,000 HUF névértékre vetítve (a kifizetés a
Raiffeisen Centrobank által történik
a lejárati napon*).
Kereskedési hely Bécs, Frankfurt, Stuttgart
Àrfolyam
www.rcb.at

A tartósan alacsony kamatkörnyezet a befektetőket olyan rövidtávú befektetési
lehetőségek felkutatására ösztönzi, amelyek a kockázat kezelhető szinten tartása
mellett jelentős hozamlehetőséget biztosítanak. A Raiffeisen Centrobank magyar forint
alapú Európa Bónusz Certifikátja pontosan ezeknek az elvárásoknak tesz eleget.
A certifikát lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy kiemelkedő, 30%-os bónusz
hozamot érjenek el (ez 5,38%-os éves hozamnak felel meg a kibocsátási ártól
függően) a befektetett tőke részleges védelme mellett. A bónusz hozam a jegyzés
során fizetendő 1% kibocsátási díjjal korrigálva a teljes futamidőn 28,17% (éves
szinten 5,17%) hozamnak felel meg. A kibocsátás napján az árfolyamkorlát (részleges
védelem) távolsága 45%. Kérjük, hogy gondosan mérlegelje a következő oldalakon
bemutatott lehetőségeket és kockázatokat!
A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az induló értékek berögzítésének dátumán megállapításra kerül az induló érték (az EURO
STOXX 50® aznapi záróára), az árfolyamkorlát (az induló érték 55%-a) és a bónusz szint,
ami egyben felső korlát is (az induló érték 130%-a). A megfigyelési időszak alatt az index
értéke és az árfolyamkorlát folyamatosan összehasonlításra kerül: amennyiben az index
sosem veszít 45%-ot, vagy többet az induló értékhez képest akkor a certifikát a névérték
130%-át fizeti lejáratkor.
EURO STOXX 50® – Európai részvény benchmark
Az EURO STOXX 50® index az egyik vezető részvénypiaci barométer Európában
és az 50 legjelentősebb tőzsdén jegyzett vállalatot tartalmazza az euózóna 9
országából. A STOXX Ltd. folyamatosan közzéteszi az index értékét.
A EURO STOXX 50® index 2016. szeptember 30-i záró árfolyama 3,002.24, ami
1,651.232 árfolyamkorlátnak felelne meg (55%-a a referencia napi záró árnak).
Price
EUR

Forrás: Reuters (.STOXX50E), 2016. szeptember 30.
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A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, az árak felfelé és lefelé is változhatnak.

Termékismertető: 2016. október 03.

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot!

www.rcb.at

ALAPTERMÉK
Az EURO STOXX 50® index a legfontosabb
európai blue chip index.
Az index az 50 legnagyobb európai céget
foglalja magába.
Az indexbe kerülés feltétele a piaci

SZCENÁRIÓ 1: az alaptermék ára mindvégig a korlát fölött marad
Lejáratkor
Amennyiben
az alábbi
a megfigyelési
szcenariókidőszak
állhatnak
alatt
elő:
az EURO STOXX 50® index sosem veszít
45%-ot, vagy többet az induló értékhez képest, a certifikát a befektető számára
lejáratkor a névérték 130%-át fizeti. Ez egyben a kifizetés maximuma is.

kapitalizáció, azaz a vállalat tőzsdei értéke.

SZCENÁRIÓ 2: az alaptermék ára megérinti a korlátot vagy az alá süllyed
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Abban az esetben, ha a futamidő alatt az alaptermék ára megérinti a korlátot vagy
az alá süllyed (az induló értékek berögzítésének dátumán az EURO STOXX 50®
záró árfolyamának 55%-a), a bónusz felfüggesztésre kerül. A certifikát lejáratkori
kifizetését az alaptermék teljesítménye határozza meg (teljesítmény: az alaptermék
záró értékelési napi záróárának %-ban kifejezett aránya az induló értékhez képest).
Ha a bónusz felfüggesztésre került, a maximum kifizetés akkor sem haladhatja meg
a 130%-ot, mert a befektető nem részesül az EURO STOXX 50® felső korlát (130%)
feletti teljesítményéből.

Forrás: Reuters (.STOXX50E), 2016. szeptember 30.
Kérjük vegye figyelmbe, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent
garanciát a jövőbeli teljesítményre, az árak felfelé és lefelé is
változhatnak.
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Alaptermék: EURO STOXX 50® index
EURO STOXX 50® INDEXBEN
LEGNAGYOBB SÚLLYAL SZEREPLŐ

Telekommunikációs
szolgáltatások 5.7%
Pénzügy 18.8%

VÁLLALATOK
1. Total S.A.
2. Anheuser-Busch N.V.
3. Siemens AG

IT 7.2%
Energia 6.9%

4. Sanofi S.A.
5. SAP SE

MEGJEGYZÉS
Az említett lehetőségek és kockázatok
felsorolása nem teljeskörü, csak a termékkel
kapcsolatos legfontosabb tényeket emeltük ki.
További információk (beleértve a lehetséges
változásokat):
Alap Tájékoztató, amit az Osztrák Pénzpiaci
Hatóság; az Austrian Financial Market
Authority hagy jóvá:
angol nyelven (Base Prospectus):
www.rcb.at/securitiesprospectus
német nyelven (Basisprospekt):
www.rcb.at/wertpapierprospekte
Végleges Feltételek: a www.rcb.at honlapon
a termék indulását követően a Raiffeisen
Európa Bónusz Certifikát termék oldalán
érhető el (angol nyelven: Final Terms,
PDF Factsheet, német nyelven: Endgültige
Bedingungen, PDF factsheet).
A termék ISIN kód alapján kereshető a
www.rcb.at honlapon.

Termékismertető: 2016. október 03.

Ingatlan
1.2%

Nyersanyag 6.5%
Közműszolgáltatók 5.0%

Forrás: Bloomberg, 2016. október 03.
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ELŐNYÖK
▫▫ Diverzifikált befektetés, amely 50 európai részvényből épülő indexre épül
▫▫ Vonzó hozam lehetősége oldalazó vagy akár jelentősen csökkenő részvénypiaci
árak esetén
▫▫ Jelentős védelem az áresésekkel szemben a referenciaár 55%-a felett
▫▫ Optimalizált kockázatarányos hozam és rugalmasság, amit az állandó másodlagos
piac biztosít
KOCKÁZATOK
▫▫ A korlát megsértése esetén a befektető a teljes piaci kockázatnak ki van téve védelem
hiányában
▫▫ Az Európa Bónusz Certifikát (HUF) nem fizet kamatot.
▫▫ Amennyiben a befektető országában a helyi pénznem nem a magyar forint, úgy
számára devizakockázat jelentkezik.
▫▫ Az elérhető maximális hozam limitált. A befektető maximum 30% hozamot érhet el 5 év alatt.
▫▫ A befektetett tőke visszafizetése a Raiffeisen Centrobank (Kibocsátó) fizetőképességétől
függ. A Kibocsátó fizetőképtelensége esetén a befektető a teljes befektetett összeget
elvesztheti.

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot!

TERMÉKISMERTETŐ 2016 október Raiffeisen Centrobank AG

JOGI NYILATKOZAT
A jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, marketing
kommunikációnak minősül, és nem jelent ajánlatot az abban említett pénzügyi
eszközök jegyzésére, vásárlására vagy eladására, sem felhívást ilyen ajánlat
adására, és nem jelent ezen pénzügyi eszközökre vagy bármely (kiegészítő)
befektetési szolgáltatásra vonatkozó akciót és/vagy ezek kihelyezését.
A jelen dokumentum nem jelent befektetési tanácsadást, nem szándéka
megfelelő alapot nyújtani befektetési döntések meghozatalához, és különösen
nem pótolhatja az adott pénzügyi eszközre vonatkozó és az egyéni
befektető konkrét körülményeire és igényeire szabott, a befektető tudását és
tapasztalatát tekintetbe vevő befektetési tanácsadást.
A jelen dokumentum nem pénzügyi elemzés, nem pénzügyi elemzők
készítették, figyelemmel a pénzügyi elemzés függetlenségét biztosító
jogszabályokra, és nem vonatkozik rá a pénzügyi elemzések közzététele
előtti kereskedés tilalma.
A jelen dokumentum az Alap Tájékoztató (Base Prospectus-Basisprospekt)
alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az
Alap Tájékoztatóban (valamint annak kiegészítéseiben és mellékleteiben)
leírtak irányadók. Az Alap Tájékoztatót és a Végleges Feltételeket az
Osztrák Pénzpiaci Hatóság hagyta jóvá. A jóváhagyott Alap Tájékoztató
és a Végleges Feltételek az Oesterreichische Kontrollbank AG-nél kerültek
letétbe helyezésre. Valamennyi hivatkozott dokumentum elérhető a Raiffeisen
Centrobank AG honlapján: https://www.rcb.at/en/news-info/securitiesprospectus/ illetve a www.rcb.at honlapon a termék indulását követően a
Raiffeisen Európa Bónusz Certifikát termék oldalán.
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. A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten kizár minden felelősséget
a jelen dokumentumban közölt információk helyessége, megfelelőssége és
teljessége tekintetében.

További információ tekintetében keresse fel a www.rcb.at honlapot, vagy forduljon befektetési
tanácsadójához, illetve a Raiffeisen Centrobank telefonos ügyfélszolgálatához: +43 (0)1 51520–484.
A Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Vienna, Tegetthoffstrasse 1 kapcsolattartói:
Termék Ügyfélszolgálat
Heike Arbter (Struktúrált Termékek Osztályvezető)
Philipp Arnold
Roman Bauer
Walter Friehsinger
Anna Gaszynska
Marianne Koegel
Jaroslav Kysela
Thomas Mairhofer
Aleksandar Makuljevic
Monika Mrnustikova
Stefan Neubauer
Premysl Placek
Clemens Puehringer
Ludwig Schweighofer
Thomas Stagl
Alexander Unger
Martin Vonwald
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produkte@rcb.at
heike.arbter@rcb.at
philipp.arnold@rcb.at
roman.bauer@rcb.at
walter.friehsinger@rcb.at
anna.gaszynska@rcb.at
marianne.koegel@rcb.at
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clemens.puehringer@rcb.at
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A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, mert nem
szükségszerűen megbízható mutató a jövőbeni eredményekre, különösen a
pénzügyi eszközök jövőbeni teljesítményére nézve.
A pénzügyi eszközök teljesítményét csökkenthetik a jutalékok, díjak, adók és
más költségek, amelyek az adott befektetésre vagy befektetőre vonatkozó
körülményektől függően kerülhetnek felszámításra.
A nem helyi devizanemben denominált értékpapírokba történő befektetéseket
érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektető
alapdevizájában számítva tőkeveszteséget okozhat.
A strukturált értékpapírok az eszközbefektetések kockázatos fajtái.
Amennyiben az adott certifikát alaptermékének ára kedvezőtlenül alakul, úgy
a befektető elveszítheti a befektetett tőke összegének egy részét vagy akár
egészét. A strukturált értékpapírok az alaptermék árfolyamának változására
erőteljesebben vagy gyengébben reagálhatnak, mely számos tényező
függvénye (pl.: az alaptermékek volatilitása vagy korrelációja, kamatlábak,
osztalékok, lejáratig hátralévő futamidő). A strukturált értékpapír és az
alaptermék árfolyama nem minden esetben mozog ugyanazon irányban. A
strukturált értékpapírokra a futamidő alatt, vagy lejáratkor teljesített bármely
kifizetés a Kibocsátó fizetőképességének függvénye.
A kibocsátó fizetésképtelensége esetén előfordulhat, hogy a befektető
nem tudja érvényesíteni a certifikáthoz kapcsolódó jogokat. Ebben az
esetben a vonatkozó osztrák jogszabályok a mérvadóak: Austrian Recovery
and Resolution Act (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz), valamint Single
Resolution Mechanisme Regulation.
A certifikát vételére/jegyzésére vonatkozó megbízás aláírásával a befektető
elfogadja, hogy fizetésképtelenség bekövetkezésekor a tőkevédelem/
visszaváltás mértéke alacsonyabb mértékű lehet, illetve a lehetséges kifizetés
is később következhet be.
A jelen dokumentumban csak a legfőbb előnyök és kockázatok szerepelnek.
További kockázati információ tekintetében olvassa el az Alap Tájékoztatót.
Jelen dokumentum semmilyen formában nem tartalmaz adótanácsot. A
befektetések adózása minden esetben az adott befektető egyéni helyzetétől
függ, ami változhat is. Adózási kérdésekben kérjük, hogy forduljon
adótanácsadóhoz!
A jelen dokumentumban foglalt megállapítások a szerző a jelen dokumentum
keletkezése időpontjában vallott nézeteit tükrözik, amelyek egy későbbi
időpontban már nem feltétlenül helytállóak. A jelen dokumentumban foglalt
információk a Raiffeisen Centrobank által megbízhatónak tartott nyilvános
forrásokból származnak. Mindazonáltal a Raiffeisen Centrobank nem vállal
semmiféle szavatosságot ezeknek az információknak a pontosságáért vagy
teljeskörűségéért, és amilyen mértékben ezt a jogszabályok lehetővé teszik,
elhárít mindenfajta felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek állítólag a
jelen dokumentum felhasználásából erednek.
Az EURO STOXX 50® index és az index nevében használt egyéb védjegyek
a zürichi székhelyű STOXX Limited és/vagy a licenszet birtoklók szellemi
tulajdonát képezik. Az index felhasználása a STOXX Limited engedélyével
történik. Az indexet alaptermékként használó certifikátokat a STOXX Limited
(vagy a kapcsolódó jogok bármely birtokosa) semmilyen formában nem
szponzorálja, értékesíti, vagy hirdeti és ezáltal a certifikát vonatkozásában
semmilyen felelősséggel nem rendelkezik.
Felügyeleti szerv: Osztrák Pénzpiaci Hatóság, Osztrák Nemzeti Bank,
Európai Központi Bank - a közös felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory
Mechanism; SSM) alapján.
Készült, az Osztrák Médiatörvény (Austrian Media Act) alapján. Felelős
kiadó: Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna.

Bónusz certifikátok

