
▪▪ A▪mögöttes▪index▪a▪EURO▪STOXX▪Select▪Dividend▪30▪index

▪▪ Lehetőség▪attraktív▪hozam▪elérésére▪a▪futamidő▪végén:▪
20%,▪ha▪az▪indexet▪a▪nyitó▪értéken▪vagy▪afelett▪jegyzik▪
40%,▪ha▪az▪index▪20%-kal▪vagy▪többel▪emelkedik

▪▪ 100%▪tőkevédelem▪a▪futamidő▪végén

▪▪ 5▪éves▪futamidő,▪kibocsátói▪kockázat

▪▪ További▪lehetőségek▪es▪kockázatok▪leírása▪a▪következő▪oldalakon

EURÓPAI▪OSZTALÉK▪
TŐKEVÉDETT▪CERTIFIKÁT
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Certif icates by 

A EURO  STOXX a STOXX Ltd. bejegyzett védjegye.
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FŐBB ADATOK
Kibocsátó: ▪ Raiffeisen▪Centrobank▪AG

Ajánlat▪ folyamatos▪kibocsátás

ISIN▪ AT0000A24YT5

kibocsátási árfolyam▪ 100%

Névérték▪ 10▪000▪HUF

Jegyzési időszak1▪▪ 2018.▪nov.▪20▪-▪dec.▪14

Induló érték rögzítésének napja▪2018.▪dec.▪17

Kibocsátás napja▪ 2018.▪dec.▪18

Utolsó értékelés napja▪ 2023.▪dec.▪14

Lejárat napja▪ 2023▪dec.▪18

Tőkevédelem▪ ▪

▪ 100%▪a▪futamidő▪végén

Induló érték az▪index▪záró▪árfolyama▪▪

az▪induló▪érték▪rögzítésének▪napján

Visszafizetés▪ A▪futamidő▪végén▪a▪▪

visszafizetés▪a▪névérték▪120%-án▪teljesül,▪ha▪

a▪mögöttes▪EURO▪STOXX▪Select▪Dividend▪

30▪index▪záró▪árfolyamát▪az▪induló▪értéken▪

vagy▪fölötte▪jegyzik▪az▪utolsó▪értékelés▪napján.▪

Ha▪az▪indexet▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪az▪

induló▪érték▪120%-án▪vagy▪fölötte▪jegyzik,▪a▪

visszafizetés▪a▪névérték▪140%-án▪teljesül.▪A▪

lejáratkor▪esedékes▪visszafizetés▪a▪Raiffeisen▪

Centrobank▪AG*▪fizetőképességétől▪függ.

Árfolyam www.rcb.at
 

* A▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪a▪Raiffeisen▪Bank▪

International▪AG▪kizárólagos▪tulajdonában▪lévő▪

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

Raiffeisen Centrobank AG   Európai Osztalék Tőkevédett Certifikát

BEFEKETETÉS MAGAS OSZTALÉKHOZAMÚ RÉSZVÉNYEKBE

Az▪Európai▪Osztalék▪Tőkevédett▪certifikáttal▪a▪befektetők▪20%▪vagy▪40%▪hozamot▪érnek▪el,▪feltéve,▪
hogy▪a▪EURO▪STOXX▪Select▪Dividend▪30▪indexet▪az▪induló▪értékén▪vagy▪afelett▪jegyzik▪a▪futamidő▪
végén.▪Az▪index▪negatív▪teljesítménye▪esetén▪100%▪tőkevédelem▪lép▪életbe▪a▪futamidő▪végén.

Az▪egy▪hónapos▪globális▪piaci▪zűrzavar▪után▪sok▪befektető▪attól▪fél,▪hogy▪a▪részvénypiac▪emelkedése▪
a▪ végéhez▪ ért.▪ Habár▪ a▪ részvények▪ valamennyire▪ visszapattantak▪ azóta,▪ a▪ befektetők▪ nyugtalanok▪
maradtak.▪ Az▪ amerikai▪ félidei▪ választások▪ után,▪ melyek▪ a▪ várt▪ eredményt▪ hozták▪ megosztott▪
kongresszussal,▪ újra▪ a▪ fundamentumok▪ kerültek▪ előtérbe.▪ A▪ legfontosabb▪ makrogazdasági▪ téma▪ a▪
Kína▪és▪az▪Egyesült▪Államok▪közötti▪kereskedelmi▪háború▪maradt▪egy▪kilátásban▪lévő▪potenciális▪Brexit▪
megállapodás▪mellett.▪Továbbá▪a▪befektetők▪abban▪reménykednek,▪hogy▪némi▪ iránymutatást▪kapnak▪
az▪év▪utolsó▪Fed▪és▪EKB▪ülések▪bejelentései▪során.

A▪ bizonytalanságok▪ által▪ uralt▪ nemzetközi▪ környezetben▪ a▪ magas▪ osztalékhozamú▪ részvények▪
különösen▪népszerűek.▪Az▪óvatos▪befektetőknek,▪akik▪mérsékelt▪pozitív▪ teljesítményt▪ várnak▪a▪EURO 
STOXX Select Dividend 30 indextől▪a▪következő▪5▪év▪során,▪az▪Európai▪Osztalék▪Tőkevédett▪certifikát▪
egy▪ megfelelő▪ befektetési▪ lehetőséget▪ kínál.▪ Ez▪ a▪ certifikát▪ lehetőséget▪ nyújt▪ 20%▪ hozam▪ elérésére,▪
amennyiben▪ a▪ EURO▪ STOXX▪ Select▪ Dividend▪ 30▪ indexet▪ az▪ induló▪ értékén▪ vagy▪ afelett▪ jegyzik▪ a▪
futamidő▪ végén.▪ A▪ hozam▪ a▪ duplája,▪ 40%▪ lesz,▪ ha▪ az▪ index▪ az▪ induló▪ értékéhez▪ képest▪ 20%-kal▪
feljebb▪vagy▪magasabban▪jegyzik▪a▪futamidő▪végén.▪Az▪index▪5▪év▪utáni▪negatív▪teljesítménye▪esetén▪
a▪ visszafizetés▪ a▪ névérték▪ 100%-án▪ teljesül.▪ A▪ kockázatokra▪ és▪ a▪ lehetőségekre▪ vonatkozó▪ további▪
részleteket▪a▪következő▪oldalon▪olvashatja.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
▪▫ Az▪induló▪érték▪rögzítésének▪napján▪megállapításra▪kerül▪az▪induló▪érték▪(a▪EURO▪STOXX▪Select▪

Dividend▪30▪index▪záró▪árfolyama).
▪▫ Az▪ utolsó▪ értékelési▪ napon▪ az▪ index▪ záró▪ árfolyamát▪ összehasonlítják▪ az▪ induló▪ értékkel▪ és▪ a▪

következő▪forgatókönyvek▪közül▪az▪egyik▪lép▪életbe:

1. FORGATÓKÖNYV: az index VÁLTOZATLAN vagy az induló érték FÖLÖTT van

A) Az index +20%-ot vagy többet emelkedik ª 40% hozam + 100% névérték
Ha▪az▪index▪záró▪árfolyamát▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪legalább▪20%-kal▪az▪induló▪érték▪fölött▪
jegyzik,▪akkor▪a▪lejárat▪időpontjában▪a▪visszafizetés▪a▪névérték▪140%-án▪teljesül.▪Ez▪10▪000▪forint▪
névértékenként▪14▪000▪forinttal▪egyezik▪meg▪és▪egyben▪a▪maximális▪kifizetést▪jelenti.

B) Az index teljesítménye 0 és +20% között van ª 20% hozam + 100% névérték
A▪ visszafizetés▪ a▪ névérték▪ 120%-án▪ teljesül,▪ ami▪ 10▪ 000▪ forint▪ névértékenként▪ 12▪ 000▪ forinttal▪
egyezik▪meg.

2. FORGATÓKÖNYV: AZ INDEX A KIINDULÓ ÉRTÉK ALATT VAN
Ha▪a▪EURO▪STOXX▪Select▪Dividend▪30▪indexet▪az▪induló▪értéke▪alatt▪jegyzik▪az▪utolsó▪értékelési▪
napon,▪életbe▪lép▪a▪tőkevédelem▪és▪a▪lejárat▪napján▪a▪certifikát▪a▪névérték▪100%-át▪fizeti▪vissza.

Termékismertető készítésének dátuma: 2018. november 14.
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www.rcb.at

LEHETŐSÉGEK:
 ▫ Hozamlehetőség

Ezzel▪a▪certifikáttal▪a▪befektetők▪még▪akkor▪is▪elérhetnek▪hozamot,▪ha▪a▪mögöttes▪index▪árfolyama▪
nem▪emelkedik

 ▫ Tőkevédelem a futamidő végén:
Az▪Európai▪Osztalék▪Tőkevédett▪Certifikát▪100%-ban▪tőkevédett▪a▪futamidő▪végéig▪megtartva,▪azaz▪a▪
befektető▪legalább▪a▪névértéket▪visszakapja▪a▪futamidő▪végén.

 ▫ Másodlagos piac:
A▪másodlagos▪piacon▪való▪forgalmazhatóság,▪kezelési▪díj▪nélkül

KOCKÁZATOK
 ▫ Kockázatok

Ha▪a▪EURO▪STOXX▪Select▪Dividend▪30▪indexet▪a▪futamidő▪végén▪nem▪jegyzik▪az▪induló▪értéken▪
vagy▪felette,▪a▪befektető▪nem▪kap▪hozamot.

 ▫ Árfolyam-ingadozások a futamidő alatt:
A▪futamidő▪alatt▪a▪certifikát▪árfolyama▪100%▪alá▪eshet;▪a▪tőkevédelem▪kizárólag▪a▪futamidő▪végén▪
lép▪életbe.

 ▫ Kibocsátói kockázat / Bail-In:
A▪certifikátokat▪nem▪biztosítja▪a▪Betét▪Védelmi▪Rendszer.▪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▪ (kibocsátói▪
kockázat)▪vagy▪belső▪feltőkésítés▪(Bail-In)▪esetén.▪A▪befektetett▪ tőke▪teljes▪elvesztése▪is▪ lehetséges.▪

MEGFELELŐ PIACI ELVÁRÁS

AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS

Az▪említett▪lehetőségek▪és▪kockázatok▪felsorolása▪

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

legfontosabb▪tények▪összegzésének▪tekintendők.

További▪információkert▪(beleértve▪a▪lehetséges▪

változásokat▪és▪kiegészíteseket)▪lásd▪az▪

Alaptájékoztatót,▪amelyet▪az▪Osztrak▪

Penzpiaci▪Hatóság▪(Austrian▪Financial▪Market▪

Authority,▪FMA)▪hagyott▪jóvá,▪és▪amely▪az▪

Oesterreichische▪Kontrollbank▪AG-nál▪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/customerinformation

csökkenő emelkedőoldalazó

2018. november 6., forrás: (.SD3E)  
ISIN: CH0020751589

Kérjük vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítmény nem 
megbízható előrejelzés a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Termékismertető készítésének dátuma: 2018. november 14.

MÖGÖTTES TERMÉK: EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 INDEX
▪▫ Az▪index▪az▪eurózóna▪30▪magas▪osztalékhozamú▪részvényének▪teljesítményét▪követi
▪▫ Ezek▪a▪részvények▪általában▪kevésbé▪volatilisek▪mint▪a▪piac▪egésze▪és▪hosszú▪távú▪szempontból▪

nézve▪stabil▪teljesítményt▪nyújtanak
▪▫ Az▪index▪a▪következő▪8▪eurózóna▪országból▪származó▪részvényt▪foglal▪magában:▪Belgium,▪

Finnország,▪Franciaország,▪Németország,▪Olaszország,▪Hollandia,▪Portugália▪és▪Spanyolország
▪▫ Az▪index▪nagyon▪jól▪ismert▪vállalatokat▪tartalmaz:▪Allianz,▪AXA,▪BASF,▪BNP▪Paribas,▪Daimler,▪

Munich▪Re,▪Orange,▪Siemens,▪Total,▪Unilever

KIFIZETÉSI PROFIL
A▪futamidő▪alatti▪indexteljesítmény▪nem▪releváns▪
a▪futamidő▪végi▪kifizetés▪tekintetében.▪Az▪index▪
záró▪árfolyamát▪csak▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪
hasonlítják▪össze▪az▪induló▪értékkel.▪ 

 INDEXTELJESÍTMÉNY VISSZAFIZETÉS
 +50%▪ Névértékenként▪14▪000▪forint▪(140%)
 +20%▪ Névértékenként▪14▪000▪forint▪(140%)
 +10%▪ Névértékenként▪12▪000▪forint▪(120%)
 0%▪ Névértékenként▪12▪000▪forint▪(120%)
▪-▪30%▪ Névértékenként▪10▪000▪forint▪(100%)

EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 INDEX

ISMERT NEVEK A EURO STOXX SELECT 

DIVIDEND 30 INDEXBEN

▪Allianz▪SE

▪AXA▪S.A.

▪BASF▪SE

▪BNP▪Paribas▪S.A.

▪Daimler▪AG

▪Munich▪Re▪AG▪

▪Orange▪S.A.

▪Siemens▪AG

▪Total▪S.A.

▪Unilever▪N.V.

Forrás: www.stoxx.com, 2018. november 6

3 év 5 év3 - 5 év

A▪futamidő▪végén▪a▪befektetés▪100%-ban▪tőkevédett▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪által,▪azaz▪a▪futamidő▪során▪
árfolyamingadozás▪történhet,▪de▪a▪futamidő▪végén▪a▪befektető▪legalább▪a▪névérték▪100%-át▪visszakapja.
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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  Select  Dividend  30 
index  (ideértve  a  bejegyzett  védjegyeket  is)  a  STOXX  Limited  (Zürich,  Svájc) 
(“STOXX”),  a  Deutsche  Börse  Group  vagy  annak  licenctulajdonosainak 
szellemi  tulajdona. Az Európai Osztalék  Tőkevédett  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 Select Dividend 30  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.
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