
GARANTÁLT CERTIFIKÁT

 ▪ Hozamlehetőség: 5%-25% (évi 5%)

 ▪ Alaptermék: EURO STOXX 50® index

 ▪ Lejárat: 1-5 év (lejárat előtti kifizetés lehetséges)

 ▪ 100%-os tőkevédelem a futamidő végén

 ▪ Devizakockázat, kibocsátói kockázat

 ▪ További lehetőségek/kockázatok leírása a következő oldalakon

EURÓPA EXPRESSZ DOLLÁRKÖTVÉNY
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Certif ikátok kibocsátói 

BEFEKTETÉSI TERMÉK TŐKEVÉDELEMMEL

Az EURO STOXX 50® a STOXX Ltd. bejegyzett védjegye.



Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot.

Raiffeisen Centrobank AG Europe Express dollárkötvény

EURÓPAI BEFEKTETÉS 100%-OS TŐKEVÉDELEMMEL

Az Európa Expressz dollárkötvény certifikát az expressz certifikátok népszerű kifizetési profilját 
100%-os tőkevédelemmel kombinálja a futamidő végén. A befektetési termék a lejárat előtti visszahívás 
lehetősége mellett vonzó, az éves névérték 5%-át kitevő nyereség megszerzésének lehetőségét 
kínálja. Amennyiben az EURO STOXX 50® index záró árfolyamát az éves értékelési napok egyikén 
a visszahívási szinten vagy afelett jegyzik, a visszahívás az előzetesen meghatározott visszahívási 
áron történik. Az EURO STOXX 50® index 50 tőzsdén jegyzett nagyvállalatot foglal magában az 
euróövezet nyolc országából. Az Európa Expressz dollárkötvény minimális futamideje 1 év, maximális 
futamideje 5 év.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az induló érték rögzítésének napján az EURO STOXX 50® index induló értékét rögzítik (záró 
árfolyam) és visszahívási szintként határozzák meg. Az egyes éves értékelési napokon az EURO 
STOXX 50® index záró árfolyamát összevetik a vonatkozó visszahívási szinttel. Amennyiben az index 
záró árfolyamát a visszahívási szinten vagy afelett az értékelési napon, a certifikát az előzetesen 
meghatározott visszaváltási áron kerül kifizetésre a lejárat napja előtt:

 
 

Amennyiben az indexet az éves értékelési napon az induló érték alatt jegyzik, a lejárat egy további 
évvel meghosszabbodik (de legfeljebb öt évig). Ugyanakkor a potenciális éves visszahívási ár a 
névérték 5%-ával emelkedik évente (de legfeljebb 125%-ig).

Amennyiben az első négy évben nem kerül sor lejárat előtti visszaváltásra, és az ötödik, utolsó 
értékelési napon a mögöttes indexet a visszahívási szint alatt jegyzik, 100%-os tőkevédelem lép életbe. 
Ebben az esetben a befektetőknek járó kifizetés névértékenként 1000 USD-vel egyezik meg. 

FUTAMIDŐ VISSZAHÍVÁSI SZINT VISSZAHÍVÁSI ÁR HOZAM
1. év: 100% = induló érték a névérték 105%-a 1 x 5%
2. év: 100% = induló érték a névérték 110%-a 2 x 5%
3. év: 100% = induló érték a névérték 115%-a 3 x 5%
4. év: 100% = induló érték a névérték 120%-a 4 x 5%
5. év: 100% = induló érték a névérték 125%-a 5 x 5%
 
ª MINÉL HOSSZABB A FUTAMIDŐ, ANNÁL MAGASABB A KIFIZETÉS

Az Európa Expressz dollárkötvény minden évben lehetőséget kínál a lejárat előtti kifizetésre és 
lehetővé teszi, hogy a befektető 5% éves hozamra tegyen szert, amennyiben az EURO STOXX 50® 
index változatlan marad, vagy értéke növekszik. Amennyiben a mögöttes indexet az induló érték 
alatt jegyzik, a lejárat egy további évvel (de legfeljebb öt évig) meghosszabbodik. Amennyiben 
az index 5 év után veszteséges, 100%-os tőkevédelem lép érvénybe.

FŐBB ADATOK
Kibocsátó: Raiffeisen Centrobank AG*

Ajánlat folyamatos kibocsátás

ISIN kód: AT0000A23UF4

Kibocsátási árfolyam: 100%

Névérték 1000 USD

Jegyzési időszak1 2018. november 

2 – november 30.

Induló értékek rögzítésének napja  2018. 

december 3.

Kibocsátás napja 2018. december 4.

Az éves értékek rögzítésének napjai 2019. 

december 2.;  

2020. december 2.; 2021. december 2.;  

2022. december 1.; 2023. november 30.

Záró értékelési nap: 2023. november 30.

Lejárati napok visszahívás esetén  

2019. december 4.; 2020. december 4.;  

2021. december 6.; 2022. december 5.

Lejárat napja 2023. december 4.

Induló érték: az index záró ára 

 az induló értékek rögzítésének napján

Visszahívási szint az induló érték 100%-a 

A visszahívási szint megfigyelése  

az éves értékelési napokon

Tőkevédelem: 100% 

Visszahívás: Amennyiben  

az EURO STOXX 50® index jegyzési árfolyama 

az értékelési napon a visszahívási szint felett 

van, vagy azzal megegyezik, a (lejárat előtti) 

visszahívás az előzetesen meghatározott 

visszahívási áron történik.  5 évet követő negatív 

indexteljesítmény esetén a futamidő végén a 

befektetés 100%-osan tőkevédett. Avisszahívás 

az RCB* fizetőképességétől függ.

Kereskedési hely  Frankfurt

Árfolyam: www.rcb.at

* A Raiffeisen Centrobank AG  

a Raiffeisen Bank International AG kizárólagos 

tulajdonában levő leányvállalata – az RBI 

minősítése:  

www.rbinternational.com/ir/ratings

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

Termékismertető készítésének dátuma: 2018. október 15. 2/4. oldal



Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot.

www.rcb.at

MEGJEGYZÉS
Az említett lehetőségek és kockázatok a 

termékkel kapcsolatos legfontosabb tények 

összegzésének tekintendők.

További információkért (többek között a 

lehetséges 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 weboldalon 

érhető el: www.rcb.at/en/securitiesprospectus, 

a kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban, valamint az 

www.rcb.at/en/customerinformation oldalon,  

az „Ügyféltájékoztató és Szabályozási 

Kérdések” menüpont alatt.

MEGFELELŐ PIACI ELVÁRÁS

 
AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

csökkenő emelkedőoldalazó

VISSZAHÍVÁSI SZINT
A visszahívási szint egy adott időpillanatban 

történő elérése esetén a certifikát a lejárat 

előtt kifizetésre kerül. Az Európa Expressz 

dollárkötvény certifikát esetén a visszahívási szint 

az induló értékkel egyezik meg.

Termékismertető készítésének dátuma: 2018. október 15. 3/4. oldal

< 3 év >5 év3–5 év

ADÓZÁS
Tőkenyereség-adó (KESt) alá esik

Külföldiek esetén nem esik tőkenyereség-adó 

(KESt) alá
 
Figyelem! Jogszabály-módosítások, adózási irányelvek, a pénzügyi 
hatóságok véleménye, joghatóság stb. miatt a jogszabályi környezet 
változhat. Az adózási elbírálás általában a befektető személyes 
helyzetétől függ, és bármikor változhat.

A 2018. október 15-i adatok szerint; Forrás: Reuters 
(.STOXX50E).  
ISIN KÓD: EU0009658145 
Figyelem! A múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzése a 
jövőbeli teljesítménynek.  
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DEVIZAKOCKÁZAT/LEHETŐSÉG
Az Európa Expressz dollárkötvény certifikát USD-

ben van denominálva. Amennyiben a certifikát 

visszaváltásából befolyó pénzt később más 

devizára váltják, a lehetséges devizaárfolyam-

ingadozásokból adódóan további kockázatok, 

illetőleg lehetőségek keletkeznek.

LEHETŐSÉGEK
 ▫ Hozamlehetőség:

  A befektetőknek akkor van lehetőségük 5%-os éves hozam elérésére, ha az EURO STOXX 50® index 
változatlan marad, vagy növekszik.

 ▫ Lejárat előtti kifizetés:
  A lejárat előtti kifizetés az előre meghatározott visszahívási áron történik, ha az indexet bármely 

értékelési napon a visszahívási szintjén vagy afelett jegyzik.
 ▫ Tőkevédelem:

Az Európa Expressz dollárkötvény nevű certifikát a futamidő végén 100%-os tőkevédelmet kínál, vagyis a 
futamidő végén (2023. december) a befektetők a névérték legalább 100%-ához hozzájutnak.

 ▫ Másodlagos piac:
Forgalmazhatóság a másodlagos piacon, kezelési díj nélkül.

 
KOCKÁZATOK

 ▫ Az index vesztesége esetén nincs hozam: 
  Ha az EURO STOXX 50® indexet a futamidő végén nem az induló értéken vagy az induló érték 

fölött jegyzik, a befektető nem tesz szert nyereségre.
 ▫ Árfolyam-ingadozások a futamidő alatt:

A futamidő alatt a befektetési jegyek ára 100% alá eshet; a tőkevédelem kizárólag a futamidő 
végén lép érvénybe.

 ▫ Devizakockázat:
A certifikát amerikai dollárban denominált. Az euró alapú fektetőknek viselniük kell a certifikáttal járó 
devizakockázatot.

 ▫ Kibocsátói kockázat/Hitelezői részvétel:
A certifikátokra nem terjed ki a betétvédelmi rendszer. A befektetők ki vannak téve annak a 
kockázatnak, hogy a Raiffeisen Centrobank AG esetlegesen nem lesz képes eleget tenni a 
bemutatott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeinek, például fizetésképtelenség 
(kibocsátói kockázat) vagy (hitelezői feltőkésítést kezdeményező) közigazgatási rendelet esetén. 
Előfordulhat a teljes befektetett összeg elvesztése is.

INDULÓ ÉRTÉKEK 
RÖGZÍTÉSÉNEK NAPJA 2018.

2018. december 3.

ÉVES 
ÉRTÉKELÉSI NAP 2019

2019. december 2.

ÉVES 
ÉRTÉKELÉSI NAP 2020

2020. december 2.

ÉVES 
ÉRTÉKELÉSI NAP 2021

2021. december 2.

ÉVES 
ÉRTÉKELÉSI NAP 2022

2022. december 1.

ÉVES ÉS UTOLSÓ 
ÉRTÉKELÉSI NAP 2023

2023. november 30.

kibocsátási ár = 100%

induló érték = index záróárfolyama = visszahívási szint

100%-os tőkevédelem a futamidő végén

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

KIBOCSÁTÁS

lejárat előtti kifizetés 105%-on

(1000 dollár névértékenként  
1050 dollárnak felel meg)

IGEN

lejárat előtti kifizetés 110%-on

(1000 dollár névértékenként  
1100 dollárnak felel meg)

IGEN

lejárat előtti kifizetés 115%-on

(1000 dollár névértékenként  
1150 dollárnak felel meg)

IGEN

lejárat előtti kifizetés 120%-on

(1000 dollár névértékenként  
1200 dollárnak felel meg)

IGEN

kifizetés 125%-on

(1000 dollár névértékenként  
1250 dollárnak felel meg)

IGEN

index  
≥ ind. érték

(100%)

index  
≥ ind. érték

(100%)

kifizetés 100%-on

(1000 dollár névértékenként  
1000 dollárnak felel meg)

index  
≥ ind. érték

(100%)

index  
≥ ind. érték

(100%)

index  
≥ ind. érték

(100%)

 



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 Tel.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at
Heike Arbter (Strukturált Termékek Osztályvezető) Tel.: +43 1/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Philipp Arnold Tel.: +43 1/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Roman Bauer Tel.: +43 1/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
Raphael Bischinger Tel.: +43 1/51520 - 432 raphael.bischinger@rcb.at
Vera Buttinger Tel.: +43 1/51520 - 350 vera.buttinger@rcb.at
Walter Friehsinger Tel.: +43 1/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
Marianne Kögel Tel.: +43 1/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
Kathrin Korinek Tel.: +43 1/51520 - 401 kathrin.korinek@rcb.at
Anna Kujawska Tel.: +43 1/51520 - 404 anna.gaszynska@rcb.at
Jaroslav Kysela Tel.: +43 1/51520 - 481 jaroslav.kysela@rcb.at
Thomas Mairhofer Tel.: +43 1/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
Aleksandar Makuljevic Tel.: +43 1/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
Monika Mrnustikova Tel.: +43 1/51520 - 386  monika.mrnustikova@rcb.at
Stefan Neubauer Tel.: +43 1/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
Premysl Placek Tel.: +43 1/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
Thomas Pusterhofer Tel.: +43 1/51520 - 379 thomas.pusterhofer@rcb.at
Michal Polin Tel.: +421/257203 - 041 michal.polin@rcb.sk
Martin Rainer Tel.: +43 1/51520 - 391 martin.rainer@rcb.at
Ludwig Schweighofer Tel.: +43 1/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
Thomas Stagl Tel.: +43 1/51520 - 351 thomas.stagl@rcb.at
Alexander Unger Tel.: +43 1/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
Martin Vonwald Tel.: +43 1/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at

TERMÉKISMERTETŐ 2018. október Raiffeisen Centrobank AG

Certif ikátok kibocsátói 

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 Alaptájékoztató (ideértve annak esetleges kiegészítéseit 
vagy módosításait), melyet az Osztrák Pénzpiaci Hatóság hagyott jóvá 
a pénzügyi eszközök kapcsolódó Végleges Feltételeivel kapcsolatosan. 
A jóváhagyott Alaptájékoztató (annak esetleges kiegészítéseivel vagy 
módosításaival együtt) az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál került letétbe. 
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 találhatók 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 futamidő során az áringadozások következtében a certifikát piaci ára a 
kibocsátási ár 100%-a alá csökkenhet. A 100%-os tőkevédelem kizárólag a 
futamidő végén lép életbe. A futamidő alatt a certifikát piaci ára nem mozog 
szükségszerűen együtt a mögöttes eszköz piaci árával. A futamidő alatt a 
certifikát piaci árát különböző tényezők befolyásolják, úgymint a volatilitás, a 
kuponráta, a kibocsátó hitelminősítése és a lejáratig eltelt idő.

Kibocsátói kockázat/Hitelezői részvétel („bail-in”): A certifikát lejáratkori 
visszavásárlása vagy visszafizetése a kibocsátó fizetőképességétől (kibocsátói 
kockázat) függ. 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 között a kibocsátó jogosult a certifikátokat 
a lejárat napja előtt visszaváltani. 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 50® index (ideértve 
a bejegyzett védjegyeket is) a STOXX Limited (Zürich, Svájc) (“STOXX”), a 
Deutsche Börse Group vagy annak licenctulajdonosainak szellemi tulajdona. 
A Europe Express dollárkötvény 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 az EURO 
STOXX 50® index illetve az ahhoz kapcsolódó adatok tekintetében felmerülő 
bármely konkrét hibával, hiányossággal vagy zavarral kapcsolatosan. 
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.


