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Ez a Dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési Termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a Dokumentum nem marketinganyag.
Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e Termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az
azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a Termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

A Termék neve Fix kamatozású note
Termék azonosítók ISIN azonosító: AT000B015151 | WKN: A3KRQH
Jegyzés Wiener Börse AG Amtlicher Handel (Official Market) (tőzsdei szabályozott piac)
A lakossági befektetési
csomagtermékek, illetve
biztosítási alapú befektetési
termék (PRIIP) előállítója

Raiffeisen Bank International AG (www.rbinternational.com)
További információkért hívja a +43 1 71707 0 telefonszámot.

A PRIIP előállítójának illetékes
hatósága

Osztrák Pénzügyi Piaci Hatóság (FMA)

A kiállítás dátuma és időpontja 2021.06.02. 13:26:42 CET

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

1. Milyen Termékről van szó?
Típus Fix kamatozású note, melyeket a német törvények szabályoznak

Célok
Az ebben a részben
vastagon szedett
kifejezések részletes
leírásai megtalálhatóak a
lenti ábrán.

A Terméket úgy tervezték, hogy (1) hozamot biztosítson fix kamat kifizetések formájában és (2) a lejáratkor visszafizesse a
Termék névértékét. A Termék határozott futamidejű és a lejárat napján jár le.
Kamat: Minden egyes kamat kifizetéskor Ön az alkalmazandó kamat kifizetés ha referencia szintje  a releváns
alacsonyabb kamat küszöb szint felett van, vagy azzal egyenlő és  a releváns magasabb kamat küszöb szint a magasabb
kamat küszöb szint/ár alatt van, vagy azzal egyenlő a közvetlen előző kamat megfigyelési napon. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor Ön nem részesül kamat kifizetésben egy ilyen kamat kifizetéskor. Az alábbi táblázat mutatja a releváns
dátumokat,
.

Kamat megfigyelési
dátumok

Alacsonyabb
kamat küszöb szint

Magasabb kamat
küszöb szint

Kamat kifizetési
dátumok

Kamat kifizetések

2021.12.07. USD 1,195 / 1 EUR USD 1,245 / 1 EUR 2021.12.13. 20 USD
2022.06.07. USD 1,1925 / 1 EUR USD 1,2475 / 1 EUR 2022.06.13. 20 USD
2022.12.06. USD 1,19 / 1 EUR USD 1,25 / 1 EUR 2022.12.12. 20 USD
2023.06.06. USD 1,1875 / 1 EUR USD 1,2525 / 1 EUR 2023.06.12. 20 USD
2023.12.05. USD 1,185 / 1 EUR USD 1,255 / 1 EUR 2023.12.11. 20 USD
2024.06.05. USD 1,1825 / 1 EUR USD 1,2575 / 1 EUR 2024.06.11. 20 USD
2024.12.05. USD 1,18 / 1 EUR USD 1,26 / 1 EUR Lejárat napja 20 USD

.

Lejáratkori megszüntetés: A Termék lejárat napján történő megszűnésekor Ön 2.000,00 USD.
.

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.
Amikor a Terméket az élettartama alatt vásárolja meg, akkor a vételi ár tartalmazhat felhalmozott kamatot is.
.

Mögöttes eszköz A/az EUR/USD (Bloomberg:
EURUSD Curncy; RIC (Reuters
Instrument Code): EUR=) váltási
árfolyama USD/1 EUR-ként
kifejezve

Kibocsátás napja 2021.06.11.

Mögöttes eszköz piac Átváltási árfolyamok Referencia szint A/Az EUR/USD valuta váltási
érték USD/1 EUR-ként kifejezvea
referencia forrás szerint

A Termék névértéke 2.000 USD Referencia forrás Bloomberg
Kibocsátási érték A Termék névértékének 100.00%-a Lejárat napja /

futamidő
2024.12.11.

A Termék pénzneme amerikai dollár (USD) Munkanapok Target és New York
Mögöttes pénznem USD Jegyzés Wiener Börse AG Amtlicher Handel

(Official Market)
.

A Termék nem biztosít automatikus korai lejáratot. Bizonyos különleges esetekben megvan a jogunk a Terméket a lejárat előtt
megszűntetni és kifizetni a visszaváltási összeget Önnek.

Megcélzott lakossági
befektető

A Terméket olyan lakossági Befektetőinknek ajánljuk akik:

1. jövedelem termelő Terméket szeretnének;
2. viselni tudják a veszteséget ha a Kibocsátó hitelkockázati besorolása romlik;
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3. megfelelő tudással és/vagy tapasztalattal rendelkeznek az ilyen, vagy hasonló típusú termékekkel kapcsolatban; és
4. rendelkeznek az alábbi ajánlott tartási időszaknak megfelelő befektetési időtávval

2. Milyen kockázatai vannak a Terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat
A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a Terméket 3 év és 6 hónapig tartja. A tényleges kockázat
jelentősen eltérhet, ha a tartás korai szakaszában lezárja az ügyletet, és kevesebbet is kaphat
vissza. Lehet, hogy a Termékét nem tudja könnyen eladni, vagy olyan áron kell eladnia, ami
jelentősen befolyásolja a kifizetési összeget.

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 nem
tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a Terméket a 7 osztály közül a/az 1. osztályba soroltuk, amely a legalacsonyabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli
teljesítményből eredő potenciális veszteségeket nagyon alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem
valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.
Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra, különösképp abban az esetben kiterjedő kockázatokra, ha a Termék
vásárlása a vásárlási ország pénznemétől eltér. 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.

Teljesítmény-
forgatókönyvek

Befektetés: 10.000 USD
Forgatókönyvek 1 év 2 év 3 év és 6 hónap

(Ajánlott tartási idő)

Stresszforgatókönyv Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után

9.262,31 USD 9.597,77 USD 10.000,00 USD

Évi átlagos hozam -7.38% -2.03% 0.00%
Kedvezőtlen
forgatókönyv

Mekkora összeget
kaphat vissza a
költségek leszámítása
után

9.569,74 USD 9.685,05 USD 10.000,00 USD

Évi átlagos hozam -4.30% -1.59% 0.00%
Mérsékelt forgatókönyvMekkora összeget

kaphat vissza a
költségek leszámítása
után

9.778,84 USD 9.922,25 USD 10.200,00 USD

Évi átlagos hozam -2.21% -0.39% 0.57%
Kedvező forgatókönyv Mekkora összeget

kaphat vissza a
költségek leszámítása
után

10.086,34 USD 10.237,28 USD 10.700,00 USD

Évi átlagos hozam 0.86% 1.18% 1.95%
.

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.
Ez a táblázat mutatja, hogy mekkora összeget kaphat vissza a következő 3 év és 6 hónap elteltével a különböző
forgatókönyvek alapján, azt feltételezve, hogy Ön 10.000 USD összeget fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik,
hogy Befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek
a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik majd, hogy Ön
meddig tartja meg a Terméket.
A stresszforgatókönyv megmutatja, hogy mekkora a hozam szélsőséges piaci feltételek mellett, és nem veszi figyelembe azt
az eshetőséget, ha mi nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a Terméket nem lehet könnyen készpénzre váltani. Ezért nehéz megbecsülni, hogy Ön mekkora összeget kapna vissza,
ha a lejárat előtt visszaváltja azt. Ön vagy nem fogja tudni a lejárat előtt visszaváltani a Terméket, vagy az magas költségekkel,
vagy nagy veszteséggel járhat az Ön számára.
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 Bank International AG nem tudja Önt kifizetni?

A Terméket nem biztosítja semmilyen törvényi vagy más betétbiztosítási rendszer. Ha a/az Raiffeisen Bank International AG nem tudja teljesíteni a
Termék szerződésében foglalt kifizetéseket, akkor Ön Befektetése teljes egészét is elveszítheti. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a/az Raiffeisen
Bank International AG fizetésképtelenné válik, vagy ha az illetékes hatóság szanálási intézkedésnek veti alá a felszámolás előtt. Ezek az intézkedések
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(adósságleírás vagy "bail-in") magukban foglalják a névérték részleges vagy teljes leírását, vagy a Termék Raiffeisen Bank International AG saját
részvényeire való átváltását.

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 költéségbe értendőek az egyszeri, a folyamatos és a járulékos költségek.
Az itt bemutatott összegek a Termék összes költsége három különböző tartási időszakra. Tartalmazzák az esetleges lejárat előtti kilépéssel járó
költségeket. Az értékek azt veszik alapul, hogy az Ön Befektetése 10.000 USD. Az összegek becslések és változhatnak a jövőben.
A költségek időbeli
alakulása

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.

Befektetés: 10.000 USD
Forgatókönyvek Ha Ön 1 év elteltével

készpénzre vált
Ha Ön 2 év elteltével

készpénzre vált
Ha Ön az ajánlott tartási idő
lejártakor készpénzre vált

Teljes költség 100,00 USD 100,00 USD 0,00 USD
Évi hozamra (RIY) gyakorolt
hatás

1.00% 0.5007% 0.00%

.

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 0.00% Az árban már benne foglalt

költségek hatása.
Kilépési költségek 0.00% A Befektetés lejártakor

felmerülő költségek hatása.
Folyó költségek A portfólió éves ügyleti

költségei
0.00% Nem alkalmazandó

Biztosítási költségek 0.00% Nem alkalmazandó
Egyéb folyó költségek 0.00% Nem alkalmazandó

Járulékos költségek Teljesítménydíjak 0.00% Nem alkalmazandó
Nyereségrészesedés 0.00% Nem alkalmazandó

5. Meddig tartsam meg a Terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Ajánlott tartási idő: 3 év és 6 hónap

A Termék célja, hogy Önnek a "1. Milyen Termékről van szó?" részben leírt hozamot biztosítsa. Viszont ez csak abban az esetben lehetséges, ha Ön a
Terméket a lejáratig megtartja. Ezért ajánlott, hogy a Terméket a lejáratig tartsa.
A Termék nem garantálja Befektetésének visszavonási lehetőségét, leszámítva (1) a tőzsdei (amelyen 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 egy végrehajtási díjat a brókere felszámolhat. A Termék lejárta előtti eladása miatt Ön kevesebbet is kaphat vissza, mint abban az esetben, ha
Ön a lejáratig megtartotta volna a Terméket.
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 egyáltalán nem lehetséges.

6. Hogyan tehetek panaszt?
A Termékkel vagy a Termék előállítójának viselkedésével kapcsolatos panaszával írásban forduljon a/az Raiffeisen Bank International AG,
Beschwerdestelle (716B) AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien címre, vagy emailben a/az priip-beschwerden@raiffeisenbank.at címre. További
információkért a panaszkezeléssel kapcsolatban keresse fel a www.rbinternational.com weboldalat. A Termékről Önnek tanácsotadó vagy azt értékesítő
bármely személlyel kapcsolatos panaszát az adott banknak, vagy a Termék forgalmazójának címezze.

7. További fontos információk
A Termék végleges szerződési feltételei és tájékoztatója, beleértve ezek bármely kiegészítéseit is, melyek alapján a Termék kibocsátható a Kibocsátó
www.rbinternational.com weboldalán az előírás szerint közzé van téve. További részletes információkért a Termék szerkezetére és a Termékbe való
befektetésre vonatkozóan ezeket a dokumentumokat részletesen olvassa el.
A Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban foglalt információ nem minősül ajánlattételnek a Termék megvásárlására, vagy eladására, és nem
helyettesíti az egyéni konzultációt az Ön bankjával vagy tanácsadójával.
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