Termékismertető 2017. szeptember Raiffeisen Centrobank AG

Technológia/távközlés▪
expressz (HUF)
befektetési termék tőkevédelem nélkül
Expressz certifikát

▪▪ Alaptermék: STOXX® Europe 600 Technológiai Árindex (EUR),
STOXX® Europe 600 Távközlési Árindex (EUR)
▪▪ Hozamlehetőség: 6% és 30% között (évi 6%)*
▪▪ Visszahívás évente lehetséges, maximum futamidő: 5 év.
▪▪ Az egyes idő előtti kifizetések évente csökkenő visszahívási szintje
évente 5%-kal csökken
▪▪ Árfolyamkorlát: az egyes indexek 59%-a
▪▪ Piaci kockázat, kibocsátói kockázat
▪▪ További lehetőségek/kockázatok leírása a következő oldalakon
*Nem tartalmazza a kibocsátási felárat és az egyéb ügyleti díjakat
A STOXX® a STOXX Ltd. bejegyzett védjegye.
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Raiffeisen Centrobank AG Technológia/Távközlés Expressz (HUF)

Érje el célját az expresszel!
A Technológia/Távközlés Expressz Certifikát évente lehetőséget nyújt a lejárat előtti kifizetésre, és lehetővé
teszi a befektetők számára, hogy akár 6%* éves hozamot érjenek el, ha mindkét indexet az éves értékelési
napon legalább a visszahívási szinten jegyzik. Amennyiben valamelyik indexet a visszahívási szint alatt
jegyzik, a lejárat egy további évvel meghosszabbodik - legfeljebb 5 évig. Az árfolyamkorlát átlépése
esetén a befektető teljes mértékben ki van téve a legrosszabbul teljesítő index piaci kockázatának.
Főbb adatok
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank AG*

Ajánlat

folyamatos kibocsátás

ISIN kód

AT0000A1XQF5

Kibocsátási árfolyam

100% plusz 1,5%▪

kibocsátási díj a jegyzési időszakon belül
Névérték

10.000 Ft

Jegyzési időszak1

▪

A Technológia/Távközlés Expressz Certifikát egyszerre nyújt lehetőséget vonzó hozam elérésére
és a lejárat előtti visszaváltásra. Ennek a certifikátnak a mögöttes alaptermékei a STOXX® Europe
600 Technológiai Index (EUR) és a STOXX® Europe 600 Távközlési Index (EUR) Az Expressz
Certifikát éves szinten a névérték 6%*-ának megfelelő profitlehetőséget kínál azon befektetőknek,
akik a mögöttes indexek jegyzési szintjét az elkövetkező öt évben a jelenlegi szinten, a felett, vagy
némileg az alatt várják. A certifikát futamideje legalább egy év és legfeljebb öt év. A certifikát
kínálta további lehetőségekről, és az azzal járó kockázatokról a következő oldalon olvashat.

2017. szeptember 14 - október 4.
Induló értékek rögzítésének napja	 ▪
2017. október 5.
Kibocsátás értéknapja

2017. október 6.

Éves értékelési napok

▪

A termék működése
Az induló érték rögzítésének napján megállapításra kerül az indexek induló értéke (záró
árfolyam), valamint az árfolyamkorlát (az induló érték 59%-a). Az induló érték továbbá az első
év visszahívási szintjeként is rögzítésre kerül.

2018. október 4.; 2019. október 3.;▪
2020. október 2.; 2021. október 4.;▪
2022. október 4.
Záró értékek rögzítésének napja

▪

2022. október 4.
Lejárati napok visszahívás esetén

▪

2018. október 9.; 2019. október 7.;▪
2020. október 6.; 2021. október 6.
Lejárat napja

2022.október 6.

Induló érték

az index záró ára▪

az induló értékek rögzítésének napján
Lezárási szintek az induló érték százalékos
arányában

2018: 100%, 2019: 95%, ▪

	     2020: 90%, 2021: 85%, 2022: 80%
A visszahívási szint megfigyelése		
az értékelési napokon
Árfolyamkorlát

Amennyiben a mögöttes indexek▪

árfolyama az éves értékelési napon a visszahívási▪
szinten vagy a felett van, a (idő előtti) kifizetés
az előzetesen meghatározott visszahívási
ár alapján történik (a kifizetés a Raiffeisen
Centrobank fizetőképességétől függ**).
Kereskedési hely
Árfolyam

Futamidő
1. év:
2. év:
3. év:
4. év:
5. év:

Visszahívási szint
az induló érték 100%-a
az induló érték 95%-a
az induló érték 90%-a
az induló érték 85%-a
az induló érték 80%-a

Visszahívási ár*
a névérték 106%-a
a névérték 112%-a
a névérték 118%-a
a névérték 124%-a
a névérték 130%-a

Hozam*
1 x 6%
2 x 6%
3 x 6%
4 x 6%
5 x 6%

Amennyiben a két index közül bármelyiket a visszahívási szint alatt jegyzik az éves értékelési
napon, a lejárat egy további évvel meghosszabbodik (de legfeljebb 5 évig). Ugyanakkor a
potenciális éves visszahívási ár az induló érték 6%-ával* emelkedik (de legfeljebb 30%-kal*), és
a visszahívási szint minden évben a névérték 5%-ával csökken. Ennek következtében a certifikát
időelőtti visszahívásának esélye a következő éves értékelési napon javul.

az egyes indexek induló ▪

értékének a 59%-a, folyamatos megfigyelés
Visszaváltás

1. forgatókönyv: Az éves értékelési napon mindkét indexet a visszahívási szint felett jegyzik
Az éves értékelési napokon az indexek záró árfolyama összehasonlításra kerül a visszahívási
szinttel. Amennyiben mindkét index záró árfolyama az értékelési napon eléri vagy meghaladja a
visszahívási szintjüket, a certifikát az előzetesen meghatározott visszahívási áron a lejárat napja
előtt kerül kifizetésre.

Bécs, Frankfurt, Stuttgart
www.rcb.at

** A Raiffeisen Centrobank AG ▪
a Raiffeisen Bank International AG kizárólagos
tulajdonában levő leányvállalata – az RBI 
minősítése: www.rbinternational.com/ir/ratings

Amennyiben egyik értékelési napon sem történik kifizetés, lejáratkor az alábbi forgatókönyvek
egyike következik be:
2.a forgatókönyv:
Az árfolyamkorlátot egyik mögöttes index sem érintette, illetve nem süllyedt az alá
Ha nem történt idő előtti visszahívás, az árfolyam korlátot az indexek soha sem érintették, és a
végső értékelési napon legalább az egyik indexet a visszahívási szint alatt, de az árfolyamkorlát
felett jegyzik, a befektető lejáratkor a 10.000 Ft névértéket kapja meg.
2.b forgatókönyv:
Legalább az egyik mögöttes index elérte az árfolyamkorlátot vagy az alá süllyedt.
Amennyiben az indexek érintették az 59%-os árfolyamkorlátot vagy alá süllyedtek, és nem történt
(idő előtti) visszahívás, a lejáratkori kifizetés a legrosszabb teljesítményű index alapján történik (az
index százalékos teljesítménye az induló értéktől a záró árfolyamig az utolsó értékelési napon).
Ebben a forgatókönyvben a kifizetés legmagasabb összege 10.000 Ft.
*Nem tartalmazza a kibocsátási felárat és az egyéb ügyleti díjakat

1 A Raiffeisen Centrobank AG fenntartja a jogot, hogy a jegyzési
időszakot korábban lezárja vagy meghosszabbítsa.

Termékismertető készítésének dátuma: 2017. szeptember 7.

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot.
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www.rcb.at

Visszahívási szint
Amennyiben eléri a visszahívási szintet valamely
éves értékelési napon, az Expressz Certifikát a
lejárat előtt kifizetésre kerül.

Induló értékek
rögzítésének napja

kibocsátási ár = 100%
KIBOCSÁTÁS

induló érték = index záróárfolyama = visszahívási szint
árfolyamkorlát = az induló érték 59%-a

2017. október 5.

Árfolyamkorlát

Éves
értékelési nap 2018

A Technológia/Távközlés Expressz Certifikát
esetében az árfolyamkorlát folyamatos

2018. október 4.

megfigyelés alatt áll.

index
≥ ind. érték
(100%)

lejárat előtti kifizetés 106%-on
(10.000 Ft névértékenként▪
10.600 Ft-nak felel meg)*

IGEN

NEM

A visszahívás az árfolyamkorláttal
szemben elsőbbséget élvez.

Éves
értékelési nap 2019
2019. október 3.

Ez azt jelenti, hogy még ha az indexek érintik

kifizetésre az előre meghatározott visszahívási
áron, amennyiben az öt darab éves

Éves
értékelési nap 2020
2020. október 2.
Éves
értékelési nap 2021

STOXX® EUROPE 600 Technológia
Price
EUR

index
≥ ind. érték
(90%)

lejárat előtti kifizetés 118%-on
(10.000 Ft névértékenként▪
11.800 Ft-nak felel meg)*

IGEN

NEM

megfigyelési dátum bármelyikén mindkét indexet
a visszahívási szinten vagy a fölött jegyezték.

lejárat előtti kifizetés 112%-on
(10.000 Ft névértékenként▪
11.200 Ft-nak felel meg)*

IGEN

NEM

is az árfolyamkorlátot vagy az alá süllyednek,
a befektetőnek akkor is van lehetősége a

index
≥ ind. érték
(95%)

2021. október 4.

index
≥ ind. érték
(85%)

lejárat előtti kifizetés 124%-on
(10.000 Ft névértékenként▪
12.400 Ft-nak felel meg)*

IGEN

NEM

420
390
360
330
300

59% indikatív árfolyamkorlát

270
240
210

´12

2013

2014

2015

2016

Éves és utolsó
értékelési nap 2022
2022. október 4.

index
≥ ind. érték
(80%)
NEM

2017

STOXX® EUROPE 600 Távközlés
Price
EUR

az indexeket IGEN
mindig az
árfolyamkorlát
fölött jegyzik
NEM

360
330
300
270

kifizetés 130%-on
(10.000 Ft névértékenként▪
13.000 Ft-nak felel meg)*

IGEN

*Függetlenül attól, hogy az alaptermékek    
  bármelyike érintette, vagy az árfolyamkorlát alá süllyedt.

kifizetés a névérték 100%-án
kifizetés 1:1-ben, a legrosszabbul
teljesítő részvény teljesítményének
megfelelően, felső határ 10.000 Ft

240
210

59% indikatív árfolyamkorlát

180
150
120

´12

2013

2014

2015

2016

2017

2017. szeptember 7-én Forrás: Reuters. Figyelem! A múltbeli
teljesítmény nem megbízható előrejelzés a jövőbeli teljesítményre
vonatkozóan.

A piac várható alakulása
csökkenő

oldalazó

emelkedő

Az Ön által választott
befektetési idő
1–2 év

2–4 év

4–5 év

>5 év

megjegyzés
Az említett lehetőségek és kockázatok a
termékkel kapcsolatos legfontosabb tények
összegzésének tekintendők.
További információkért (többek között a
lehetséges változásokat és kiegészítéseket
érintően) lásd az Alaptájékoztatót, amelyet az
Osztrák Pénzpiaci Hatóság (Austrian Financial
Market Authority - FMA) hagyott jóvá, és amely
az Oesterreichische Kontrollbank AG-nél került
letétbe. A tájékoztató az alábbi oldalon érhető el:▪
www.rcb.at/en/securitiesprospectus.

Termékismertető készítésének dátuma: 2017. szeptember 7.

Lehetőségek
▫▫ A befektetőknek akkor van lehetőségük nyereségre (6%-30%) szert tenni, ha egyik mögöttes
index sem változik, illetve emelkedik vagy enyhén csökken.
▫▫ Lejárat előtti kifizetés az előre meghatározott visszahívási áron, ha mindkét mögöttes indexet
bármely értékelési napon a visszahívási szintjén vagy afelett jegyzik. A visszahívási szint
évenként 5%-kal csökken.
▫▫ A termékbe épített védelmi mechanizmus 41%-os árfolyamcsökkenésig nyújt védelmet.
▫▫ Rugalmasságot jelent, hogy a termék értékesíthető a másodlagos piacon, és nincs
menedzsment díj.
Kockázatok
▫▫ Abban az esetben, ha valamelyik mögöttes index árfolyama nem éri el vagy nem haladja
meg a visszahívási szintet az öt értékelési napon, úgy a (lejárat előtti) kifizetésre az
előzetesen meghatározott visszahívási áron nem kerül sor, és így a befektetők nem tesznek
szert nyereségre.
▫▫ Amennyiben az Expressz Certifikát a futamideje alatt bármikor az árfolyamkorlátot eléri,
vagy az alá süllyed, a befektetők piaci kockázatnak vannak kitéve, és megszűnik a védelmi
mechanizmus.
▫▫ Az adott évre előzetesen meghatározott visszahívási áron felül a befektetők nem részesülnek
az indexek áremelkedéséből.
▫▫ A kifizetés a Raiffeisen Centrobank fizetőképességétől (kibocsátói kockázat), illetve hivatalos
utasításoktól (bail-in) függ. A kibocsátó fizetésképtelensége esetén a befektető a teljes
befektetett összeget elveszítheti.
Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot.
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Termékismertető 2017. szeptember Raiffeisen Centrobank AG

JOGI NYILATKOZAT
Bár a tájékoztató elkészítése során a lehető legnagyobb körültekintéssel
jártunk el, a jelen dokumentumban található adatok kizárólag tájékoztatási
célt szolgálnak. A jelen marketing kommunikáció nem minősül sem befektetési
tanácsnak, sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak,
javaslatnak vagy felhívásnak. A jelen marketing kommunikációban található
információk nem helyettesítik a befektetések vásárlásához vagy értékesítéséhez
szükséges személyre szóló befektetési tanácsadást, illetve a jelen dokumentum
nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntések meghozatalához. Az olvasó
egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik
figyelembe. A jelen marketing kommunikáció készítésekor a pénzügyi elemzések
függetlenségét biztosító jogszabályi követelményeket nem vettük figyelembe,
továbbá a jelen marketing kommunikációra nem vonatkozik a pénzügyi
elemzések közzététele előtti kereskedés tilalma.
A jelen marketing kommunikációban bemutatott pénzügyi eszközök esetében
az egyetlen jogalap az Alap Tájékoztató (Base Prospectus) (ideértve annak
esetleges kiegészítéseit vagy módosításait), melyet az Osztrák Pénzpiaci
Hatóság hagyott jóvá a pénzügyi eszközök kapcsolódó Végleges Feltételeivel
kapcsolatosan. A jóváhagyott tájékoztató (annak esetleges kiegészítéseivel vagy
módosításaival együtt) az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál került letétbe.
Ezen dokumentumok, valamint további információk elérhetők a Raiffeisen
Centrobank AG honlapján: https://www.rcb.at/en/securitiesprospectus vagy
www.rcb.at.
Amennyiben a fent hivatkozott dokumentumok ezt kifejezetten másként nem írják
elő, úgy a jelen dokumentumban bemutatott termékekre vonatkozóan egyetlen
nemzeti joghatóság területén sem történt vagy történik olyan intézkedés,
mely ezen termékek nyilvános kibocsátását célozza. A Raiffeisen Centrobank
AG kifejezetten kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban közölt
információk helyessége, megfelelőssége és hiánytalansága tekintetében.
A strukturált értékpapírok utáni kifizetések a futamidő alatt vagy a futamidő
végén a kibocsátó fizetőképességétől függ (kibocsátói kockázat). Kibocsátói
kockázat/Hitelezői részesedés („Bail-in”): A befektetők ki vannak téve annak
a kockázatnak, hogy a Raiffeisen Centrobank AG mint kibocsátó esetlegesen
nem lesz képes eleget tenni a bemutatott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos
kötelezettségeinek, például fizetésképtelenség (fizetőképesség hiánya/
eladósodás) vagy szanálási intézkedéseket kezdeményező közigazgatási
rendelet esetén. A szanálási hatóság a kibocsátó válsága esetén a
fizetésképtelenségi eljárás megkezdése előtt kiadhat ilyen rendeletet. Ilyen
körülmények között a szanálási hatóságnak széles intézkedési jogköre van (az
úgynevezett „bail-in eszközök”). Például a meghatározott pénzügyi eszközök
tekintetében nullára csökkentheti a befektetők követeléseit, megszüntetheti a
meghatározott pénzügyi eszközöket, vagy azokat a kibocsátó részvényeivé
alakíthatja és felfüggesztheti a befektetők jogait. Előfordulhat a teljes befektetett
összeg elvesztése is. Részletesebb információkért látogasson el a következő
oldalra: www.rcb.at/en/basag

További információért forduljon befektetési tanácsadójához a helyi bankban, látogasson el ▪
a www.rcb.at internetes honlapunkra vagy hívja a Raiffeisen Centrobank AG termékismertető vonalát: ▪
+43 (0)1 51520 - 484.
A Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Vienna, Tegetthoffstrasse 1 elérhetőségei:
Termék-ügyfélszolgálat
Heike Arbter (Strukturált Termékek Osztályvezető)
Philipp Arnold
Roman Bauer
Vera Buttinger
Walter Friehsinger
Anna Gaszynska
Marianne Kögel
Jaroslav Kysela
Thomas Mairhofer
Aleksandar Makuljevic
Monika Mrnustikova
Stefan Neubauer
Premysl Placek
Michal Polin
Thomas Pusterhofer
Ludwig Schweighofer
Thomas Stagl
Alexander Unger
Martin Vonwald
Wilhelmine Wagner-Freudenthal

A Raiffeisen Centrobank AG Strukturált Termékek (certifikátok) alapját képező
alaptájékoztatója és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes certifikátok
forgalomba hozatala kapcsán készült angol nyelvű végleges feltételek , illetve
az alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása a kibocsátó
honlapján (www.rcb.at) és a forgalmazó MKB Bank Zrt. honlapján (www.
mkb.hu) érhető el,melyeket kérjük figyelmesen olvasson el mielőtt befektetési
döntést hoz. A befektetési döntés meghozatala előtt, kérjük, körültekintően
fontolja meg, hogy mibe, milyen kockázattal és milyen költségek, mellett
kíván befektetni, milyen kezelési, számlavezetési díjak és költségek, valamint
veszteségek merülhetnek fel a befektetéssel kapcsolatosan, és legyen tisztában
a certifikátokkal kapcsolatos kockázatokkal. A jelen dokumentum tartalma nem
minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési
tanácsnak, illetve adótanácsnak, továbbá a jelen dokumentum alapján sem az
MKB Bank Zrt.- vel, sem a kibocsátóval (és az esetleges garanciavállalóval)
szemben igény nem érvényesíthető. Az MKB Bank Zrt. a certifikátok
forgalmazójaként jár el. A kibocsátó (és az esetleges garanciavállaló) teljes
hitelkockázata a befektetőt Terheli, azaz a befektető certifikátból eredő, tőkeés hozam megfizetésére vonatkozó igénye kizárólag ezen intézményekkel
szemben érvényesíthetők, és nem érvényesíthetők a forgalmazó MKB Bank
Zrt.-vel szemben. A certifikátok nem lekötött betétek, és nem vonatkozik rájuk
állami garanciavállalás. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX
tv. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül. A múltbeli teljesítmény nem
megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek.
A strukturált értékpapírok az eszközbefektetések kockázatos fajtái. Amennyiben
az alaptermék ára kedvezőtlenül alakul, úgy a befektető elveszítheti a befektetett
tőke egy részét vagy akár az 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, átváltási
árfolyamok változásai). A strukturált értékpapír és az alaptermék árfolyama
nem minden esetben mozog ugyanazon irányba. További információkat a
kockázatokról az Alap Tájékoztatóban találhat. A múltbeli teljesítmény nem
megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek.

A jelen dokumentumban szereplő információ nem minősül kötelező érvényű adótanácsadásnak. A befektetésekre vonatkozó adózási szabályok a
befektető személyes helyzetétől függenek, és bármikor változhatnak. A befektetők személyes körülményeire vonatkozó adózási előírásokról és azok
hatásairól a befektetők adótanácsadóval konzultáljanak. A jelen dokumentumban foglalt megállapítások a szerzők jelen dokumentum keletkezése
időpontjáig szerzett tudását tükrözik. Figyelem! A jogszabályi környezet változhat jogszabály-módosítások, adózási irányelvek, a pénzügyi
hatóságok véleménye, joghatóság stb. miatt.
Az STOXX® Europe 600 Technológiai Árindex és a STOXX® Europe 600 Távközlési Árindex (ideértve a bejegyzett védjegyeket is) a
STOXX Limited (Zürich, Svájc) (“STOXX”), a Deutsche Börse Group vagy annak licenctulajdonosok szellemi tulajdona, mely felhasználási
engedéllyel használható. A certifikátot sem a STOXX, a Deutsche Börse Group vagy a licenctulajdonosok, illetve kutatópartnereik vagy
adatszolgáltató partnereik semmilyen formában nem szponzorálják, hirdetik vagy értékesítik, továbbá a STOXX, a Deutsche Börse Group
vagy a licenctulajdonosok, illetve kutatópartnereik vagy adatszolgáltató partnereik semmilyen szavatosságot és felelősséget nem
vállalnak (akár gondatlanságból, akár egyéb okból kifolyólag) a certifikát vonatkozásában, sem általánosságban, sem a STOXX®
Europe 600 Technológiai Árindex és a STOXX® Europe 600 Távközlési Árindex illetve az ahhoz kapcsolódó adatok tekintetében
felmerülő bármely konkrét hibával, hiányossággal vagy zavarral kapcsolatosan.
Felügyeleti szerv: Osztrák Pénzpiaci Hatóság, Osztrák Nemzeti Bank, Európai Központi Bank – az egységes felügyeleti
mechanizmus (Single Supervisory Mechanism; SSM) alapján; Készült az osztrák Médiatörvény (Austria Media Act) alapján.
Felelős kiadó: Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1010 Bécs/Ausztria.
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