Miért érdemes Raiffeisen Trend III. Kötvényt vásárolni?
•

Kényelmes megoldás, hiszen a jegyzést követően a 3 éves futamidő alatt nem kell figyelnie a piaci változásokat, illetve újabb
befektetési megbízást megadnia.

•

Az első félévben a kötvény kamata fix évi 9,00%. Ezt követően a kamat naponta kerül meghatározásra, mértéke évi 9,00%,
amennyiben a Magyar Nemzeti Bank hivatalos forint/euró árfolyama az adott napon 239,00 vagy 275,00, illetve e két
árfolyamérték között van.

•

Ha befektetését a jegyzéstől annak lejáratáig megtartja, a befektetett tőkét garantáltan visszakapja.

•

Mérsékelt kockázatú befektetés, amellyel a 3 éves futamidő alatt várhatóan a lekötött betétnél és az államkötvénynél is
kedvezőbb hozamot érhet el.

•

Már 100 ezer forintért jegyezhető, így Ön kis összeg befektetése esetén is élvezheti a kedvező hozamokat.

•

Amennyiben a jegyzést követően, a kötvény lejárata előtt szüksége van a befektetett összegre, a napi árjegyzésnek
köszönhetően bármikor értékesítheti kötvényeit.

Hogyan jegyezhető a Raiffeisen Trend III. Kötvény?
A Raiffeisen Trend III. Kötvény 2007. május 2-től május 31-ig jegyezhető.

•

Önnek semmi mást nem kell tennie, csak befáradni bármelyik bankfiókunkba, és a jegyzési íven jelezni vásárlási szándékát.

•

Ha még nem rendelkezik értékpapírszámlával, akkor azt a jegyzést megelőzően bármelyik bankfiókunkban megnyithatja.

A Raiffeisen Trend III. Kötvény jellemzői
•

A kötvény futamideje 3 év.

•

Az első félévben a kötvény kamata fix évi 9,00%. Ezt követően a kamat naponta kerül meghatározásra, mértéke évi 9,00%,
amennyiben a Magyar Nemzeti Bank hivatalos forint/euró árfolyama az adott napon 239,00 vagy 275,00, illetve e két
árfolyamérték között van. Amennyiben a forint/euró árfolyam a fenti árfolyamsávon kívül van, az adott napra vonatkozóan a
bank kamatot nem fizet. Kamatjóváírásra félévente kerül sor.

A részletes tájékoztatásért, kérjük olvassa el a Mellékletekben található Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót és a bank
mindenkor hatályos Kondíciós Listáját, vagy forduljon munkatársainkoz bankfiókjainkban.
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt gondosan mérlegelje a befektetés kockázatát, díjait.
Bankunk az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.

