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HOZAM –  „EXPRESSZ KÉZBESÍTÉSSEL”

Az▪FWR▪Európa▪Bank▪&▪Autó▪Expressz▪(HUF)▪certifikát▪vonzó▪hozam▪elérésére▪és▪a▪befektetés▪lejárata▪
előtti▪ visszafizetésre▪ nyújt▪ lehetőséget▪ a▪ befektető▪ számára.▪ A▪ certifikát▪ mögöttes▪ terméke▪ a▪ EURO▪
STOXX®▪Banks▪Index▪és▪a▪STOXX®▪Europe▪600▪Automobiles▪&▪Parts▪Index.▪A▪termék▪vonzó,▪éves▪szinten▪
a▪névérték▪7,4%-ának▪megfelelő▪profitlehetőséget▪kínál▪azon▪befektetők▪számára,▪akik▪arra▪számítanak,▪
hogy▪az▪indexek▪értéke▪nem▪esik▪a▪visszahívási▪szint▪alá▪az▪éves▪értékelési▪napokon.▪A▪certifikát▪lejárat▪
előtti▪ visszafizetésére▪ legkorábban▪ 2019.▪ október▪ 3-án,▪ legkésőbb▪ 2023.▪ október▪ 3-án▪ kerül▪ sor.▪ A▪
certifikát▪kínálta▪lehetőségekről▪és▪a▪kockázatokról▪további▪részleteket▪a▪következő▪oldalon▪olvashat.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az▪induló▪értékek▪rögzítésének▪napján▪megállapításra▪kerül▪az▪induló▪érték▪(a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪
Index▪és▪a▪STOXX▪Europe▪600▪Automobiles▪&▪Parts▪Index▪záró▪árfolyamai),▪valamint▪az▪árfolyamkorlát▪
(az▪induló▪érték▪59%-a).▪Az▪induló▪érték▪egyben▪az▪első▪év▪visszahívási▪szintjeként▪is▪rögzítésre▪kerül,▪
valamint▪a▪további▪évek▪visszahívásának▪évente▪csökkenő▪szintjei▪is▪meghatározásra▪kerülnek.▪
Az▪éves▪értékelési▪napokon▪mindkét▪mögöttes▪index▪(EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪és▪STOXX®▪Europe▪
600▪ Automobiles▪ &▪ Parts▪ Index)▪ záró▪ árfolyama▪ összehasonlításra▪ kerül▪ az▪ adott▪ évre▪ érvényes▪
visszahívási▪szinttel.▪Amennyiben▪mindkét▪index▪záró▪árfolyama▪eléri▪vagy▪meghaladja▪a▪visszahívási▪
szintet,▪a▪certifikát▪névértéke▪és▪hozama▪(„visszahívási▪érték”)▪visszafizetésre▪kerül.▪
Amennyiben▪a▪mögöttes▪indexek▪közül▪bármelyiket▪a▪visszahívási▪szint▪alatt▪jegyzik▪az▪éves▪értékelési▪
napon,▪ a▪ termék▪ futamideje▪ további▪ egy▪ évvel▪ meghosszabbodik,▪ a▪ potenciális▪ visszahívási▪ érték▪
évente▪ 7,4%-kal▪ nő,▪ ugyanakkor▪ az▪ éves▪ visszahívási▪ szint▪ csökken.▪ A▪ visszahívási▪ szint▪ 10%-kal▪
csökken▪ minden▪ évben▪ („step▪ down”▪ funkció),▪ kivéve▪ az▪ utolsó▪ évben▪ amikor▪ 11%-kal,▪ ezáltal▪
nő▪ az▪ esélye▪ annak,▪ hogy▪ a▪ certifikát▪ névértéke▪ és▪ hozama▪ az▪ ötéves▪ teljes▪ futamidő▪ vége▪ előtt▪
visszafizetésre▪kerüljön.

Abban▪ az▪ esetben,▪ ha▪ az▪ első▪ négy▪ évben▪ nem▪ kerül▪ sor▪ lejárat▪ előtti▪ visszafizetésre,▪ és▪ az▪ ötödik,▪
utolsó▪ értékelési▪ napon▪ legalább▪ az▪ egyik▪ mögöttes▪ indexet▪ az▪ árfolyamkorlát▪ alatt▪ jegyzik,▪ úgy▪ a▪
kifizetés▪ 1:1▪ arányban▪ történik▪ a▪ legrosszabbul▪ teljesítő▪ index▪ alapján▪ (a▪ százalékos▪ teljesítmény▪ az▪
induló▪érték▪és▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪érvényes▪záró▪árfolyam▪arányában▪számítva).▪Pl.▪Abban▪az▪
esetben▪ha▪az▪egyik▪mögöttes▪termék▪(pl.▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index)▪az▪utolsó▪megfigyelési▪napon▪
az▪induló▪árfolyamának▪55%-án▪zár,▪úgy▪lejáratkor▪a▪névérték▪55%-a,▪certifikátonként▪5500▪forint▪kerül▪
visszafizetésre.

FUTAMIDŐ  VISSZAHÍVÁSI SZINT  VISSZAHÍVÁSI ÉRTÉK POTENCIÁLIS  HOZAM
1. év  induló érték 100%-a  a névérték 107,4%-a  1 x 7,4%
2. év  induló érték 90%-a  a névérték 114,8%-a  2 x 7,4%
3. év  induló érték 80%-a  a névérték 122,2%-a  3 x 7,4%
4. év  induló érték 70%-a  a névérték 129,6%-a  4 x 7,4%
5. év  induló érték 59%-a  a névérték 137,0%-a  5 x 7,4%
 
ª ª ⇒ AZ ELTELT IDŐ ARÁNYÁBAN NŐ A POTENCIÁLIS HOZAM

Az▪ FWR▪ Európa▪ Bank▪ &▪ Autó▪ Expressz▪ (HUF)▪ certifikát▪ évente▪ lehetőséget▪ nyújt▪ a▪ lejárat▪ előtti▪
visszafizetésre,▪ valamint▪ lehetővé▪ teszi▪ a▪ befektető▪ számára▪ 7,4%-os▪ éves▪ hozam▪ elérését,▪
amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪és▪a▪STOXX®▪Europe▪600▪Automobiles▪&▪Parts▪Index▪
közül▪egyiknek▪az▪árfolyama▪sem▪csökken▪az▪adott▪évi▪visszahívási▪szint▪alá.▪Amennyiben▪az▪egyik▪
index▪árfolyama▪a▪visszahívási▪szint▪alatt▪zár▪az▪éves▪értékelési▪napon,▪a▪lejárat▪további▪egy▪évvel▪
meghosszabbodik,▪de▪legfeljebb▪5▪évig.

FŐBB ADATOK
Kibocsátó Raiffeisen▪Centrobank▪AG

Kibocsátás Folyamatos

ISIN kód: AT0000A23K36  

Kibocsátási árfolyam 100%▪▪

Névérték 10▪000▪Ft

Jegyzési időszak1 2018.09.11.▪–▪09.28.

Induló értékek rögzítésének napja ▪▪

▪ 2018.10.01.

Kibocsátás napja 2018.10.02.

Éves értékelési napok  

 2019.09.30.;▪2020.09.30.;▪2021.09.30.;▪▪

▪ 2022.09.29.;▪2023.09.28.

Utolsó értékelési nap:  2023.09.28.

Lejárati napok visszahívás esetén  

 2019.10.03.;▪2020.10.05.;▪2021.10.05.;▪▪

▪ 2022.10.04.;▪2023.10.03..

Lejárat napja: 2023.10.03.

Induló érték: A▪mögöttes▪indexek▪

záró▪árfolyama▪az▪induló▪értékek▪rögzítésének▪

napján.

Visszahívási szintek az induló érték %-ában 

 2019:▪100%,▪2020:▪90%,▪2021:▪80%,▪▪

▪ 2022:▪70%,▪2023:▪59%

A visszahívási szint megfigyelése  

 az▪értékelési▪napokon

Árfolyamkorlát: az▪induló▪érték▪59%-a 

Árfolyamkorlát megfigyelése  

 az▪utolsó▪értékelési▪napon

Visszahívás Amennyiben▪a▪mögöttes▪indexek▪

árfolyama▪az▪értékelési▪napon▪a▪visszahívási▪

szint▪felett▪van,▪vagy▪megegyezik▪azzal,▪

az▪adott▪évhez▪tartozó▪visszahívási▪érték▪

kerül▪visszafizetésre▪a▪névértékre▪vetítve▪(a▪

visszafizetés▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪által▪

történik▪a▪lejárati▪napon*).

Kereskedési hely Bécs,▪Frankfurt,▪Stuttgart

Árfolyam www.rcb.at

*▪A▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪tulajdonosa▪100%-

ban▪a▪Raiffeisen▪Bank▪International▪AG▪–▪Az▪RBI▪

ratingje:▪www.rbinternational.com/ir/ratings

1 A Raiffeisen Centrobank AG fenntartja magának a jogot, hogy a 
jegyzési időszakot korábban lezárja vagy meghosszabbítsa. Normál 
működési rend szerint a jegyzési időszak utolsó nap délután 16:00 
óráig tart.

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot! Termékismertető készítésének dátuma: 2018. szeptember 7.



www.rcb.at

VISSZAHÍVÁSI SZINT:
Amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪és▪a▪

STOXX®▪Europe▪600▪Automobiles▪&▪Parts▪Index▪

árfolyama▪eléri▪ vagy▪meghaladja▪a▪ visszahívási▪

szintet▪ az▪ adott▪ értékelési▪ napon,▪ a▪ certifikát▪

névértéke▪ és▪ hozama▪ („visszahívási▪ érték”)▪

visszafizetésre▪ kerül.▪A▪ visszahívási▪ szint▪az▪első▪

évet▪ követően▪ évente▪ 10%-kal,▪ az▪ utolsó▪ évben▪

11%-kal▪csökken.

ÁRFOLYAMKORLÁT
Az▪árfolyamkorlátot▪kizárólag▪az▪utolsó▪értékelési▪

napon▪vesszük▪figyelembe.

LEHETŐSÉGEK
▪▫ A▪befektető▪nyereségre▪tesz▪szert,▪amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪és▪a▪STOXX®▪Europe▪

600▪Automobiles▪&▪Parts▪Index▪értéke▪a▪jelenlegi▪szinten▪marad,▪vagy▪nem▪esik▪a▪visszahívási▪szint▪
alá▪az▪értékelési▪napokon.

▪▫ Amennyiben▪bármelyik▪értékelési▪napon▪a▪mögöttes▪indexek▪árfolyama▪eléri▪vagy▪meghaladja▪a▪
visszahívási▪szintet,▪a▪visszahívási▪érték▪az▪eredeti▪ötéves▪futamidő▪vége▪előtt▪visszafizetésre▪kerül.

▪▫ A▪maximális▪futamidő▪5▪év.
▪▫ Rugalmasságot▪jelent,▪hogy▪a▪termék▪értékesíthető▪a▪másodlagos▪piacon,▪és▪nincs▪kezelési▪költség.

KOCKÁZATOK
▪▫ Amennyiben▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪és▪a▪STOXX®▪Europe▪600▪

Automobiles▪ &▪ Parts▪ Index▪ közül▪ valamelyik▪ nem▪ éri▪ el▪ a▪ visszahívási▪ szintet▪ (ami▪ megegyezik▪
árfolyamkorláttal),▪a▪befektető▪a▪ tőkéjét▪kockáztatja,▪és▪azt▪ részben,▪vagy▪egészben▪elveszítheti.▪
Ebben▪ az▪ esetben▪ az▪ értékpapír▪ a▪ lejáratakor▪ a▪ legrosszabbul▪ teljesítő▪ mögöttes▪ index▪ relatív▪
teljesítményét▪(a▪mögöttes▪index▪utolsó▪értékelési▪napi▪záró▪árfolyamának▪%-ban▪kifejezett▪aránya▪
az▪induló▪értékhez▪képest)▪fizeti▪vissza,▪a▪névértékre▪vetítve.

▪▫ Az▪ elérhető▪ maximális▪ hozam▪ limitált▪ (maximum▪ 37%▪ a▪ névérték▪ arányában▪ 5▪ év▪ alatt)▪ és▪ a▪
befektető▪nem▪részesül▪az▪indexek▪adott▪évben▪elért▪értéknövekedéséből.

▪▫ A▪ befektetett▪ tőke▪ visszafizetése▪ a▪ Raiffeisen▪ Centrobank▪ (Kibocsátó)▪ fizetőképességétől▪ függ.▪▪
A▪Kibocsátó▪fizetőképtelensége▪esetén▪a▪befektető▪a▪teljes▪befektetett▪összeget▪elveszítheti.

INDULÓ ÉRTÉKEK RÖGZÍTÉ-

SÉNEK DÁTUMA

2018.▪Okt.▪1.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2019

2019.▪Szept.▪30.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2020

2020.▪Szept.▪30.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2021

2021.▪Szept.▪30.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2022

2022.▪Szept.▪29.

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSI NAP 

2023

2023.▪Szept.▪28.

kibocsátási ár = 100%
induló érték = index záróár = visszahívási szint 1. év végén 
árfolyamkorlát = az induló érték 59%-a 
(kizárólag az utolsó értékelési napon vesszük figyelembe)

NEM

NEM

NEM

NEM

Kibocsátás

Visszahívás▪107,4%-on

(10▪740▪HUF▪certifikátonként)
IGEN

Visszahívás▪114,8%-on

(11▪480▪HUF▪certifikátonként)

Visszahívás▪122,2%-on

(12▪220▪HUF▪certifikátonként)

Visszahívás▪129,6%-on

(12▪960▪HUF▪certifikátonként)

Lejárat▪137%-on

(13▪700▪HUF▪certifikátonként)

index  
>= v.h. szint

(100%)

index  
>= v.h. szint

(59%)

lejárat▪az▪index▪teljesítményének
arányában

NEM

index  
>= v.h. szint

(90%)

index  
>= v.h. szint

(80%)

index  
>= v.h. szint

(70%)

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatotTermékismertető készítésének dátuma: 2018. szeptember 7.

ALAPTERMÉK EURO STOXX® BANKS 
PRICE INDEX
- Banco Santander S.A.  

- BNP Paribas SA  

- ING Groep N.V.  

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 

- Intesa Sanpaolo SpA  

Forrás: www.stoxx.com, 2018. szemptember 7.

A PIAC VÁRHATÓ ALAKULÁSA

 

AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

csökkenő emelkedőoldalazó

< 3 év >5 év3–5 év

MEGJEGYZÉS

Az▪említett▪lehetőségek▪és▪kockázatok▪

felsorolása▪nem▪teljes▪körű,▪csak▪a▪termékkel▪

kapcsolatos▪legfontosabb▪tények▪összegzésének▪

tekintendők.

További▪információkért▪(beleértve▪a▪lehetséges▪

változásokat▪és▪kiegészítéseket)▪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,▪▪

a▪bemutatott▪termékekre▪vonatkozó▪

kulcsfontosságú▪adatok▪▪

pedig▪itt▪tekinthetők▪meg:▪▪www.rcb.at.

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

STOXX® EUROPE 600 AUTOMOBILES & 
PARTS INDEX
- Daimler AG  

- BMW AG  

- Volkswagen Preferential Shares  

- Michelin SCA 

- Continental AG  



JOGI NYILATKOZAT

Bár a tájékoztató elkészítése során a lehető legnagyobb 
körültekintéssel jártunk el, a jelen dokumentumban található adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen marketing kommunikáció 
nem minősül sem befektetési tanácsnak, sem pedig az ügylet 
végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. 
A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen marketing 
kommunikációban olvasható információk nem veszik figyelembe. 
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. 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 (Financial Market Authority - 
FMA) hagyott jóvá a pénzügyi eszközök kapcsolódó Végleges 
Feltételeivel kapcsolatosan. A jóváhagyott Alaptájékoztató (annak 
esetleges kiegészítéseivel vagy módosításaival együtt) és a Végleges 
Feltételek az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál kerültek letétbe 
helyezésre. Ezen dokumentumok, valamint további információk 
elérhetők a Raiffeisen Centrobank AG honlapján: www.rcb.at/
en/securitiesprospectus vagy www.rcb.at. A jelen dokumentumban 
bemutatott pénzügyi eszközökre vonatkozóan további információk 
megtalálhatók a vonatkozó kulcsfontosságú adatokat tartalmazó 
tájékoztatókban, amelyek a Raiffeisen Centrobank AG weboldalán 
(www.rcb.at) elérhetők. Amennyiben a fent hivatkozott dokumentumok 
ezt kifejezetten másként nem írják elő, úgy a jelen dokumentumban 
bemutatott termékekre vonatkozóan egyetlen nemzeti joghatóság 
területén sem történt 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 az eszközbefektetések kockázatos 
fajtái. Amennyiben az alaptermék ára kedvezőtlenül alakul, úgy a 
befektető elveszítheti a befektetett tőke egy részét vagy egészét. A 
strukturált értékpapírok az alaptermékek árfolyamának változására 
erőteljesebben vagy gyengébben reagálnak, ami számos tényező 
(pl. az alaptermékek volatilitása vagy korrelációja, a kamatlábak, az 
osztalékok, a lejáratig hátralévő futamidő, az átváltási árfolyamok 
változásai) függvénye. A strukturált értékpapírok és az alaptermékek 
árfolyama nem egyidejűleg változik.

Kibocsátói kockázat/Hitelezői részvétel („bail-in”): A strukturált 
értékpapírok utáni kifizetések a futamidő alatt vagy a futamidő végén a 
kibocsátó fizetőképességétől függ (kibocsátói kockázat). 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 jogi rendelet esetén. 
A szanálási hatóság a kibocsátó esetleges feltételezett 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. Részletesebb információkért 
látogasson el a következő oldalra: www.rcb.at/en/basag. Bizonyos 
körülmények közt a kibocsátónak lehetősége van lejárat előtt 
visszahívni a certifikátot. Előfordulhat a teljes befektetett összeg 
elvesztése is.

A múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzés a jövőbeli 
teljesítményre vonatkozóan. A kockázatokra vonatkozó további 
jognyilatkozatokat és információkat az Alaptájékoztató tartalmaz.

A jelen dokumentumban szereplő információ nem minősül kötelező 
érvényű adótanácsadásnak. A befektetésekre vonatkozó adózási 
szabályok a befektető egyéni helyzetétől függnek, és bármikor 
változhatnak. A befektetők egyéni 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.

A felhasználási engedéllyel használható EURO STOXX®Ÿ Banks 
index és a STOXX®Ÿ Europe 600 Automobiles & Parts index 
a STOXX Limited (Zürich, Svájc) („STOXX”), a Deutsche Börse 
Group vagy licenctulajdonosai szellemi tulajdona (ideértve a 
bejegyzett védjegyeket is). A FWR Európa Bank & Autó Expressz 
(HUF) certifikát a STOXX, a Deutsche Börse Group és annak 
licenctulajdonosai, kutatópartnerei vagy adatszolgáltatói nem 
szponzorálják, nem népszerűsítik, nem forgalmazzák és más módon 
sem támogatják, továbbá a STOXX, a Deutsche Börse Group 
és annak licenctulajdonosai, kutatópartnerei vagy adatszolgáltatói 
annak vonatkozásában nem nyújtanak szavatosságot, és a EURO 
STOXX®Ÿ Banks illetve STOXX®Ÿ Europe 600 Automobiles & Parts 
indexben vagy annak adataiban előforduló bármilyen tévedéssel, 
mulasztással vagy folytonossághiánnyal összefüggésben általában 
vagy konkrétan (gondatlanság vagy egyéb ok miatt) felmerülő 
bármilyen felelősséget kizárnak. Ezzel kapcsolatosan további 
információk találhatók az Alaptájékoztatóban „Alaptermékekre 
vonatkozó egyedi jognyilatkozatok” cím alatt.

Felügyeleti szervek: Az Egységes Felügyeleti Mechanizmus (SSM) alá 
vont Osztrák Pénzpiaci Hatóság (Financial Market Authority - FMA), 
az Osztrák Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank. Impresszum 
az Osztrák Médiatörvény szerint: Felelős kiadó: Raiffeisen Centrobank 
AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Bécs/Ausztria
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