
Cél  

Ez a Dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektet ési Termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a  Dokumentum nem marketinganyag. 
Az információközlést jogszabály írja el ő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e Te rmék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az 
azzal elérhet ő lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésé ben, valamint a Termék más termékekkel való összeha sonlításában.   

Termék   

Termék neve   Kétdevizás befektetés  

Termék azonosítók   RBHU_dualCurrencyPlain_manufacturer_EURHUF_2W2D  

Jegyzés   Nem alkalmazandó  

A lakossági befektetési 
csomagtermékek, illetve 
biztosítási alapú befektetési 
termék (PRIIP) el őállítója   

Raiffeisen Bank Zrt. (https://www.raiffeisen.hu)  

További információért hívja a 06 80 488 588 telefonszámot.  

A PRIIP előállítójának illetékes 
hatósága   

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyeleti hatóság és az Európai Központi Bank (ECB).  

A kiállítás dátuma és időpontja   2018.01.18. 12:20 CET  

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

1. Milyen Termékr ől van szó?   

  
Típus   Kétdevizás befektetés - egyszerű  

Az alább ismertetett feltételek csak tájékoztató je llegűek erre a termék típusra vonatkozóan, ezért a köztü nk létrejöv ő 
tranzakció feltételeit ől eltérhetnek.   

Célok   Ön befektetésként elhelyez 1.000.000,00 EUR összeget (a befektetett összeg ) nálunk a befektetés kezd ő időpontjában .  

Az ebben a részben  Megvan a lehetőségünk, hogy a befektetés t vagy EUR-ban/ben, vagy HUF-ban/ben fizessük ki a visszafizetéskor : 
vastagon szedett  
 a)  ha mi élünk a lehívási jogunkkal, mi fizetünk Önnek 312.300.000,00 HUF összeget (a lehívási visszafizetési összeg ),  
kifejezések részletes a befektetett összeg  helyett; vagy  
leírásai megtalálhatóak a lenti táblázato(ko)n.  b)  ha mi nem élünk a lehívási jogunkkal, akkor mi fizetjük ki 
Önnek a befektetett összeget .  

Attól függetlenül, hogy a befektetés  EUR-ban/ben vagy HUF-ban/ben lesz-e visszafizetve, a visszafizetéskor  mi kifizetjük 
Önnek a/ az 2.500,00 EUR összeget (a hozam ).  

A Termék szerződési feltételeinek értelmében bizonyos fenti és lenti dátumok változhatnak, ha az adott nap nem munka- vagy 
kereskedési napra esik (az esetnek megfelelően). Bármely módosítás befolyásolhatja a hozamot, legyen az bármennyi is.  

Befektetés kezd ő 
időpontja  

2018.01.18.  Lehívási visszafizetési 312.300.000,00 
HUF összeg   

Befektetett összeg   1.000.000,00 EUR  Visszafizetési dátum  2018.02.02.  

Hozam   2.500,00 EUR    

  A Termék nem teszi lehetővé az automatikus lejárat előtti 
megszüntetést. 

Megcélzott Ügyfél   A Terméket olyan Ügyfelek részére ajánljuk, akik  

1.  jövedelem termelő Terméket szeretnének;  

2. viselni tudják a veszteséget, ha a deviza árfolyam, vagy a Kibocsátó hitelképessége romlik;  

3. a Terméket egy meglévő kockázat fedezeteként szeretnék tartani, vagy szeretnének részesedni bizonyos piaci 
mozgásokból;  

  

Kiemelt Információkat    

Tartalmazó Dokumentum    

  

Kockázati mutató    

Alacsonyabb kockázat    Magasabb kockázat    

A kockázati mutató azt feltételezi,    hogy a Terméket 2 hét és 1 nap  ig    tartja. Lehet, hogy nincs    
lehet  ő sége korai készpénzre váltásra. A tényleges kockáza t jelent  ő sen eltérhet, ha a tartás korai    
szakaszában lezárja az ügyletet, és lehet, hogy jel ent  ő s többletköltséget kell fizetnie a korai ügylet    
zárás esetén.    



4. megfelelő tudással és/vagy tapasztalattal rendelkeznek az ilyen, vagy hasonló típusú termékekkel kapcsolatban, és  5. 

 rendelkeznek az alábbi ajánlott tartási időszaknak megfelelő befektetési időtávval.  

2. Milyen kockázatai vannak a Terméknek, és mit kap hatok cserébe?   

  

  1. oldal  DocID: 632db58c-c762-4741-a4a3-8a8921c2cb3b  
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e Termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja 
meg, hogy a Termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget elszenvedni a piacok mozgása miatt, vagy azért, mert 
a Kibocsátó nem tudja Önt kifizetni.  

Ezt a Terméket a 7 osztály közül a/az 5. osztályba soroltuk, amely a fokozott kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből 
származó lehetséges veszteséget közepes szintre sorolja, és a gyenge piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek a 
fizetési képességünkre.  
  

Teljesítményforgatókönyvek  Az alábbi példák a lejárati dátumig való tartásra vonatkoznak. Ezek nem adnak tényleges iránymutatást a 
Termék valós teljesítését illetően.  
Befektetés: 10.000,00 EUR*   

Forgatókönyvek   

  

2 hét és 1 nap   

(Ajánlott tartási id ő)  
Stresszforgatókönyv   Ezt az összeget kaphatja vissza a 

költségek levonása után   
9.661,45 EUR  

  Éves átlagos hozam  -82.38%  

Kedvezőtlen forgatókönyv   Ezt az összeget kaphatja vissza a 
költségek levonása után   

10.029,96 EUR  

  Éves átlagos hozam  7.29%  

Mérsékelt forgatókönyv   Ezt az összeget kaphatja vissza a 
költségek levonása után   

10.047,28 EUR  

  Éves átlagos hozam  11.50%  

Kedvező forgatókönyv   Ezt az összeget kaphatja vissza a 
költségek levonása után   

10.047,28 EUR  

  Éves átlagos hozam  11.50%  

Ez a táblázat mutatja, hogy mekkora összeget kaphat vissza a következő 2 hét és 1 nap elteltével a különböző forgatókönyvek 
alapján, azt feltételezve, hogy az Ön Befektetése 10.000,00 EUR. A forgatókönyvek bemutatják, hogy a Befektetése hogyan 
teljesíthet. Összehasonlíthatja más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, 
a Befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként a 
jövőre. Az Önnek kifizetett összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik majd, hogy Ön meddig tartja meg a 
Terméket.  

Ezt a Terméket nem lehet könnyen készpénzre váltani. Ezért nehéz megbecsülni, hogy Ön mekkora összeget kapna vissza, 
ha az ajánlott tartási idő 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, hogy mekkora összeget kaphat vissza.  

3. Mi történik, ha a Raiffeisen Bank Zrt. nem tud f izetni?   

  

A Terméket nem biztosítja semmilyen törvényi vagy más betétbiztosítási rendszer. Ha a Kibocsátó fizetésképtelenné válik, vagy bármilyen más 
szanálási intézkedésnek veti alá az illetékes hatóság a felszámolás előtt, akkor Ön lehet, hogy a szerződése értelmében kifizetendő összegeket nem 
kapja meg.   
  
4. Milyen költségek merülnek fel?   

  
A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési 
hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket.  

Az itt feltüntetett összegek a Termék halmozott költségei egy tartási időszakra. Ezek magukban foglalják a lejárat előtti megszüntetéskor esetlegesen 
felmerülő díjakat. Az összegek a/az 10.000,00 EUR befektetési összegre értendőek. Az összegek becslések, és a jövőben változhatnak. A feltüntetett 
költségek a maximális összegek.  

A költségek id őbeli  A Terméket Önnek értékesítő, vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az 
esetben az alakulása  adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az 
Ön Befektetésére.  

Befektetés: 10.000,00 EUR   

Forgatókönyvek   
Ha készpénzre vált az ajánlott tartási id ő végén   



Összes költség   10,05734 EUR  

  A hozamra (RIY) gyakorolt éves hatása  3.33719%  
.  

A költségek  Az alábbi táblázat mutatja: összetétele   
- 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   Belépési költségek  3.33719%  Az árban már bennefoglalt  
költségek hatása. Ez az Ön 
által kifizetett legmagasabb 
költség, és előfordulhat, hogy 
kevesebbet kell fizetnie.  

 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  

  

  

[ 

5. Meddig tartsam meg a Terméket, és hogyan juthato k korábban a pénzemhez?   

  

Ajánlott tartási id őszak: 2 hét és 1 nap   

  

A Termék célja, hogy a fenti "1. Milyen termékről van szó?" szakaszban leírt hozamot teljesítse. Viszont ez csak abban az esetben érvényes, ha a 
Terméket a lejáratig tartja. Ezért ajánlatos a Terméket a lejáratáig megtartani.  

Ön a Terméket csak a mi beleegyezésünkkel tudja a lejárata előtt megszüntetni. Ez jelentős költségekkel járhat az Ön számára.  

6. Hogyan tehetek panaszt?   

  

A Termékkel, vagy a Termék Kibocsátójának viselkedésével kapcsolatos panaszával írásban forduljon a H-1054 Budapest, Akadémia u. 6., Hungary 
címre, vagy emailben a panasz@raiffeisen.hu címre. További információért keresse fel a www.raiffeisen.hu/kapcsolat/panasz-bejelentese/panaszkuldes 
weboldalat.  

7. További fontos információk   

  

További információkért kérjük, keresse fel a Termék szakértőjét a Raiffeisen Bank Zrt.-nél.  
 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban szereplő teljesítmény-mutatók az Európai Uniós szabályozásban 
feltüntetett módszertanon alapszanak. Az előírt számítási módszertannak megfelelő eredmények több termék esetében is a valóságtól távol eső 
szcenáriókat eredményeznek. Mindezek ellenére az irányadó jogszabályok megkövetelik ezek bemutatását és számítási módszertan fenntartását. 
 
 
 
 

--------------------------------- 
                     Ügyfél aláírás 

  
New block]  
  

2. oldal  

Egyéb folyó költségek  0.00%  

DocID: 1dbbb5a0-18f8-4b73-8e0c-3487736bab87 

Nem alkalmazandó  

Járulékos költségek   Teljesítménydíjak  0.00%  Nem alkalmazandó  

Nyereségrészesedés  0.00%  Nem alkalmazandó  


