Terméktájékoztató

MKB D130927 DISZKONTKÖTVÉNY

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény
Az MKB D130927 Diszkontkötvény 1 évnél rövidebb futamidejő értékpapír, amely a kiszámítható hozamot
kedvelı ügyfelek számára biztosít kedvezı, biztonságos, forintban denominált, befektetési lehetıséget.
Az MKB Diszkontkötvény éven belüli futamidejő kötvény, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél
alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalmazásra, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont
összege a névérték és a vételár közötti különbség.
A Kötvényt azoknak a befektetıknek ajánljuk figyelmébe, akik
• a fix hozamú, elıre kiszámítható kamatjövedelemmel rendelkezı forintos befektetési termékeket
részesítik elınyben,
• az alacsony kockázatú, biztonságos termékeket kedvelik,
• 1 évnél rövidebb futamidıben terveznek befektetni,
• a magyar állampapírok közül a Diszkont Kincstárjegyhez hasonló befektetési formát keresnek,
• MKB Trezor Tartós Befektetési Számlát nyitnak, vagy már rendelkeznek vele,
• fontosnak tartják befektetésük likviditását: az MKB Bank a kötvényre minden banki munkanapon árat
jegyez.
A Kötvény fıbb jellemzıi a következık:
Az MKB D130927 Diszkontkötvény az MKB Bank Zrt. aukció során forgalomba hozott, saját kibocsátású
kötvénye, amely a bank által jegyzett napi bruttó vételi/eladási árfolyamon érhetı el másodpiaci forgalmazás
keretében.
Lejárat:

2013.09.27.

Névérték:

10.000 Ft

Kamatfizetés:

nincs

A kötvény árfolyama:

A lejáratkor kifizetendı 100% névértéknek a kötvény hozamával diszkontált
jelenértéke százalékosan kifejezve.

A kötvény bruttó
hozama:

A kötvény megvásárlásakor érvényes bruttó eladási árfolyam és a névérték
különbsége. Az aktuálisan elérhetı éves hozamról (EHM), árfolyamokról
érdeklıdjön a fiókhálózatban, vagy a TeleBANKáron / NetBANKáron
keresztül.

Lejáratkor kifizetésre
kerülı összeg:

1db 10.000 forintos címletre vetítve: 10.000 Ft

Névérték visszafizetése:

2013.09.27.

Lejárat elıtti értékesítési Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat
elıtti megvásárlására. A lejárat elıtti értékesítés a vételi – eladási árfolyam
lehetıség:
különbözısége miatt árfolyamveszteséggel járhat.
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Az MKB D130927 Diszkontkötvényt MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve - a tartós befektetési
szerzıdésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - a megtermelt hozamra (amely egyébként
kamatjövedelemnek minısül) vonatkozóan, kedvezményes adózás érhetı el!
Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi
körülményei alapján ítélhetı meg és a jövıben változhat!
A kötvény fıbb kockázatai:
• Emelkedı hozamkörnyezetben a diszkontkötvények lejárat elıtti értékesítése esetén elıfordulhat,
hogy a befektetett tıke értéke az induló értékhez viszonyítva - az aktuális árfolyam alakulása
függvényében - akár csökkenhet is (árfolyamveszteség).
• A kötvénytulajdonosok az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.
További információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás
telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40-333-666 számon.
A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielıtt az MKB D130927 Diszkontkötvénybe történı
befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes
feltételeirıl az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítı
szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekrıl és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekrıl szóló
részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala elıtt érdeklıdjön az aktuális forgalmazási feltételekrıl,
továbbá a kötvény értékpapírszámlán történı nyilvántartásának költségeirıl! Csak e dokumentumok és
információk ismeretében dönthetı el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattőrı képességével!
MKB D130927 Diszkontkötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató
együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körő információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételrıl
csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körően tájékozódni. Az Alaptájékoztató
és a Végleges Feltételek elérhetık az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu
internetes oldalról, a Megtakarítások / MKB Kötvények / MKB Diszkontkötvények útvonalon.
A Megtakarítások / MiFID - „Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról” menüpont alatt található meg a Bank Befektetési
szolgáltatási és a kiegészítı szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekrıl és szolgáltatásokról szóló tájékoztató.
Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhetı adóelıny feltételeirıl tájékozódjon részletesen a www.mkb.hu internetes
oldalon, a Megtakarítások / MKB Trezor Számlák menüpont alatt.
A jelen leírás tartalma nem minısül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy
adótanácsadásnak.
Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §a szerinti reklámnak minısül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítı szolgáltatási tevékenység körébe tartozó
termékekrıl és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körő
elızetes tájékoztatást.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer
euró értékhatárig.
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a jelen Terméktájékoztató egy példányát a Kötvény megvásárlását/jegyzését megelızıen
átvettem, elolvastam és megértettem. A Kötvényt a Terméktájékoztatóban bemutatott fıbb kockázatok, valamint
annak ismeretében vásárolom meg/jegyzem, hogy tudomással bírok arról, hogy megalapozott befektetıi döntés csak
az Alaptájékoztató, a Végleges Feltételek, a Bank Befektetési szolgáltatási és kiegészítı szolgáltatási tevékenységek
körébe tartozó termékekrıl és szolgáltatásokról szóló tájékoztatójának vonatkozó részei ismeretében hozható.
Kelt:
………………………………………………………………..

Ügyfél aláírása
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