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1. Milyen Termékről van szó?
Típus

Jelen Terméket Ausztria törvényei alapján bocsátották ki, és a birtokosát feljogosítja, hogy részére a Termék Kibocsátójaként
kifizessünk minden esedékes összeget (bemutatóra szóló).

Célok

A Terméket úgy tervezték, hogy készpénz kifizetés formájában a Termék lejártakor biztosítson hozamot. Ezen kifizetések nagysága és
időzítése a mögöttes eszközök teljesítményétől függ. A Termék határozott futamidejű és a lejárat napján jár le, hacsak nem szűnik
meg a lejárat előtt.

(Az ebben a részben
vastagon szedett
kifejezések részletes
leírásai megtalálhatóak a
lenti táblázat(ok)ban.)

Lejárat előtti megszűnés egy automatikus visszahívást (autocall) követően: A Termék megszűnik a lejárat előtt, ha bármely
automatikus visszahívás megfigyelési napon a legrosszabban teljesítő mögöttes eszköz a referencia értéke a releváns
automatikus visszahívás küszöb érték felett van, vagy azzal egyenlő. Bármely ilyen lejárat előtti megszűnéskor a közvetlen
következő automatikus visszahívás kifizetési napon Ön készpénz kifizetésben részesül, mely egyenlő: az alkalmazandó
automatikus visszahívási kifizetéssel., A releváns dátumokat, az automatikus visszahívási küszöb árfolyamokat és az
automatikus visszahíváskor esedékes kifizetéseket az alábbi ábra mutatja.
.

Automatikus visszahívás
megfigyelés napok

Automatikus visszahívás küszöb árfolyamok

Automatikus visszahívás
kifizetési napok

Kifizetések
visszahívás esetén

Under Armour Inc

Skechers USA Inc

2021.02.09.

90.00%*

90.00%*

2021.02.12.

11.000 HUF

2022.02.09.

80.00%*

80.00%*

2022.02.14.

12.000 HUF

2023.02.09.
70.00%*
70.00%*
* a releváns mögöttes eszköz kezdeti referencia érték százaléka.

2023.02.14.

13.000 HUF

.

Lejáratkori megszüntetés: Ha a Termék nem szűnt meg a lejárta előtt, akkor a lejáratkor Ön:
1.

ha a legrosszabban teljesítő mögöttes eszköz végső referencia értéke a saját kezdeti referencia érték 60.00% felett van,
vagy azzal egyenlő, 14.000 HUF összeggű kifizetésben részesül; vagy

2.

ha a legrosszabban teljesítő mögöttes eszköz végső referencia értéke a saját kezdeti referencia érték 60.00% alatt van,
a legrosszabban teljesítő mögöttes eszköz teljesítményéhez közvetlen kapcsolódó kifizetésben részesül, amely egyenlő
a következő számítás eredményével: (i) a Termék névértéke szorozva (ii) (A) a legrosszabban teljesítő mögöttes eszköz
végső referencia értéke osztva (B) a saját kezdeti referencia értékével.

.

A Termék szerződési feltételei értelmében bizonyos fentebb és lentebb felsorolt napok módosítva lesznek, ha azok a napok (adott
esetben) nem munka- vagy kereskedési napra esnek. Bármilyen módosítás befolyásolhatja az Önnek kifizetett hozamot, legyen az
bármennyi is.
A Termék szerződési feltételei lehetővé teszik, hogy ha bizonyos rendkívüli események történnek, akkor (1) a Terméket módosítani
lehet, és/vagy (2) a Termék Kibocsátója a Terméket a lejárat előtt megszüntetheti. Ezek az esetek részletesen megtalálhatóak a
Termék szerződési feltételeiben, és elsősorban a mögöttes eszközöktől, a Terméktől, és a Termék Kibocsátójától függnek. A
hozam (bármennyi is legyen) amit Ön egy ilyen lejárat előtti megszűnés esetén kaphat valószínűleg különbözik a fentebb említett
forgatókönyvekben leírt számadatoktól, és kevesebb is lehet, mint az Ön által befektetett összeg.
Ön nem formálhat semmilyen jogot bármely mögöttes eszköz osztalékára, és nem tarthat semmilyen igényt további jogosultságra
bármilyen mögöttes eszközből eredően (pl. szavazati jog).
.

Mögöttes eszközök

Under Armour Inc (UAA; ISIN
Deviza árfolyam
azonosító: US9043111072; Bloomberg:
UAA UN Equity; RIC (Reuters
Instrument Code): UAA.N) és
Skechers USA Inc (SKX; ISIN
azonosító: US8305661055;
Bloomberg: SKX UN Equity; RIC
(Reuters Instrument Code): SKX.N)
törzsrészvényei

Mögöttes eszköz piac

Részvény

Referencia ár

Egy mögöttes eszköz záró ára a
releváns referencia forrás alapján

A Termék névértéke

10.000 HUF

Referencia források

• UAA: New York Stock Exchange
• SKX: New York Stock Exchange

Kibocsátási árfolyam

A Termék névértékének 100.00%-a

Végső referencia érték

A referencia ár a végső értékelés
napján

A Termék pénzneme

magyar forint (HUF)

Induláskori értékelés
napja

2020.02.10.

1. oldal

1 (Quanto (mennyiségi helyesbítés))
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Mögöttes pénznem

• UAA: amerikai dollár (USD)
• SKX: USD

Végső értékelés napja

Kibocsátás napja

2020.02.11.

Lejárat napja / futamidő 2024.02.13.

Induláskori referencia
árfolyam

A referencia érték az induláskori
értékelési napon

Legrosszabbul teljesítő A lejáratkori kifizetésekhez: A
mögöttes eszköz
mögöttes eszköz, mely a legrosszabb
teljesítménnyel rendelkezik a kezdeti
referencia árfolyam és a végső
referencia árfolyam különbözete
alapján
Minden más célból: Egy megadott
napon, a mögöttes eszköz, mely
a legrosszabb teljesítménnyel
rendelkezik a kezdeti referencia
árfolyam és a releváns referencia
árfolyam különbözete alapján

Küszöb ár

kezdeti referencia értéke 60.00%-a

2024.02.08.

.

Megcélzott Ügyfél

A Termék olyan lakossági ügyfelek, szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek számára alkalmas, akik általános tőkefelhalmozást/
tőkeoptimalizálást kívánnak elérni és legfeljebb közép távra kívánnak befektetni. A Termék olyan Ügyfelek számára alkalmas, akik
bőveb ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi termékek terén. A Befektető akár a teljes befektetett tőkével
azonos mértékű veszteséget is elszenvedhet, és a hozam elérése érdekében hajlandó az alább feltüntetett összesített kockázati
mutatónak megfelelő szintű kockázatot vállalni.

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 ig tartja. A tényleges kockázat jelentősen eltérhet,
ha a tartás korai szakaszában lezárja az ügyletet, és kevesebbet is kaphat vissza.

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 a Kibocsátó
fizetésképtelensége miatt nem tudja Önt kifizetni.
Ezt a Terméket a 7 osztály közül a/az 6. osztályba soroltuk, amely a második legmagasabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli
teljesítményből eredő potenciális veszteségeket magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek
azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.
Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a
két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.
Ez a Termék nem foglal magában semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért Befektetését részben, vagy
teljes egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, akkor Ön elveszítheti Befektetése teljes egészét
A Termékkel kapcsolatos összes kockázatra vonatkozó részletes információ megtalálható a tájékoztató kockázatokról szóló részében,
illetve annak összes kiegészítésében, ahogy azt az alábbi "7. További fontos információk" című szakasz alább részletezi.

Teljesítményforgatókönyvek

A jövőbeli piaci változásokat nem lehet pontosan előre jelezni. A forgatókönyvekben mutatott értékek csupán korábbi hozamok alapján
jelzett lehetséges kimenetelek. A tényleges hozam ezeknél lehet alacsonyabb is.
Befektetés: 3.200.000 HUF
Forgatókönyvek

1 év

3 év

4 év
(Ajánlott tartási idő)

Stresszforgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja
vissza a költségek
levonása után
Éves átlagos hozam

285.649,53 HUF
-91.07%

-57.21%

-60.94%

Kedvezőtlen
forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja
vissza a költségek
levonása után
Éves átlagos hozam

1.682.475,88 HUF

1.164.214,92 HUF

623.200,25 HUF

-47.42%

-28.61%

-33.53%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja
vissza a költségek
levonása után
Éves átlagos hozam

2.720.154,92 HUF

3.124.325,64 HUF

3.520.000,00 HUF

-15.00%

-0.79%

2.41%

Kedvező forgatókönyv

3.385.071,12 HUF

3.727.190,22 HUF

4.160.000,00 HUF

5.78%

5.21%

6.77%

Ezt az összeget kaphatja
vissza a költségek
levonása után
Éves átlagos hozam

250.645,85 HUF

74.068,37 HUF

.

Ez a táblázat mutatja, hogy mekkora összeget kaphat vissza a következő 4 év elteltével a különböző forgatókönyvek alapján, azt
feltételezve, hogy Ön 3.200.000 HUF összeget fektet be.
A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a Befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a Befektetés értékének változására vonatkozó

2. oldal

DocID: b13e11d5-472e-4205-a9db-29faa7812b60

tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként a jövőre. Az Önnek kifizetett összeg a piac
teljesítményétől és attól függően változik majd, hogy Ön meddig tartja meg a Terméket. A stresszforgatókönyv azt mutatja, hogy
mit kaphat vissza szélsőséges piaci feltételek mellett és nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amikor mi nem tudjuk Önt kifizetni. Ezen
felül felhívjuk a figyelmét, hogy a középtávú tartási időszakokra mutatott értékek nem tükrözik a Termék jövőbeli értékének becslését.
Ezért a befektetési döntését ne alapozza ezekre a közbenső tartási időszakokra mutatott eredményekre.
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 Centrobank AG nem tudja Önt kifizetni?
Ön ki van téve annak a kockázatnak, hogy a Kibocsátó nem fogja tudni teljesíteni a Termékkel kapcsolatos kötelezettségeit, például abban az esetben, ha
csődbe megy, vagy hivatalos felszólítást kap a szanálási intézkedésre az illetékes hatóságtól a Kibocsátó válsághelyzete esetén. A szanálási hatóságnak ilyenkor
széleskörű intézkedési jogosítványai vannak. Egyebek között a Befektetők jogait nullára csökkentheti, megszüntetheti a Terméket, vagy a Kibocsátó részvényeivé
alakíthatja őket, és a Befektetők jogait felfüggesztheti ("Bail-In"). Ez lényegesen hátrányosan befolyásolhatja a Termék értékét, és ahhoz is vezethet, hogy Ön
részben, vagy egészében a Befektetését elveszti. A Termék nem betét, így nem védi semmilyen betétbiztosítási rendszer.

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
költségbe értendőek az egyszeri, a folyamatos és a járulékos költségek.
Az alább feltüntetett összegek a Termék három különböző tartási időszakra értendő felhalmozott költsége. Tartalmazzák az esetleges lejárat előtti kilépéssel járó
költségeket. Az értékek azt veszik alapul, hogy az Ön Befektetése 3.200.000 HUF. Az összegek becslések és változhatnak a jövőben.

A költségek időbeli
alakulása

Befektetés: 3.200.000 HUF
Forgatókönyvek
Teljes költség
Éves hozamra (RIY) gyakorolt
hatás

Ha Ön 1 év elteltével
készpénzre vált

Ha Ön 3 év elteltével
készpénzre vált

Ha Ön az ajánlott tartási idő
lejártakor készpénzre vált

223.735,69 HUF

256.979,17 HUF

289.523,81 HUF

6.99174%

2.64858%

2.04093%

.

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.

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

Indulási költségek

2.04093%

Kilépési költségek

0.00%

Az árban már benne foglalt
költségek hatása.
A Befektetés lejártakor felmerülő
költségek hatása.

.

5. Meddig tartsam meg a Terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Ajánlott tartási idő: 4 év
A Termék célja, hogy Önnek a "1. Milyen Termékről van szó?" részben leírt elszámolást teljesítse. Viszont ez csak abban az esetben lehetséges, ha Ön a
Terméket megtartja a lejáratig. Ezért ajánlott, hogy a Terméket 2024.02.13.-ig (a lejárati dátum) tartsa.
A Termék nem garantálja Befektetésének visszavonási lehetőségét, leszámítva (1) a tőzsdei (amennyiben 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 a
brókere a végrehajtásért díjat számolhat fel. A Termék lejárta előtti eladása miatt Ön kevesebbet is kaphat vissza, mint abban az esetben, ha Ön a lejáratig
megtartotta volna a Terméket.
.

Tőzsdei jegyzés

Nem alkalmazandó

Legkisebb kereskedési
egység

10.000,00 HUF

Jegyzési ár

Százalék

.

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 ezek egyáltalán nem is lehetségesek.

6. Hogyan tehetek panaszt?
Amennyiben panasza merül fel a Termékkel, annak Kibocsátójával, vagy az Önt a Termékről tájékoztató vagy Önnek értékesítő személy viselkedésével
kapcsolatban forduljon a Raiffeisen Centrobank AG-hoz az alábbi címen: Compliance Office, Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna; vagy a
www.rcb.at/beschwerdemanagement oldalon található nyomtatvány kitöltésével, vagy e-mailben a complaints@rcb.at email címen.

7. További fontos információk
A Termékkel kapcsolatos további dokumentumokat a weboldalunkon (www.rcb.at) tesszük közzé, beleértve a végleges szerződési feltételeket és az alap
tájékoztatót, az Osztrák Tőkepiacról (Austrian Capital Market Act) szóló törvény § 10 3. bekezdés 3. előírása szerint.
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