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Vonzó hozamlehetőség, 90%-os tőkevédelem mellett 

BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 
Olyan középtávú befektetést keres, mellyel a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index 
árfolyam-növekedéséből profitálhat 90%-os tőkevédelem mellett? Ehhez a 4 éves futamidejű BNP USD 90% 
Garant Note TOP Pharma 20-24 (továbbiakban: Értékpapír) megfelelő lehetőséget nyújthat az Ön számára. 
 
A BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 értéke a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% 
Index teljesítményétől függ. Ha Ön befektetőként vonzó hozamlehetőséget keres, és a Solactive Europe & US Top 
Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index pozitív változására számít, a BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 
érdekes befektetési lehetőséget kínál az Ön számára.  
 
Hogy működik a BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24? 
 
A BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 egy olyan 4 éves határozott futamidejű értékpapír, amelynek amerikai 
dollárban denominált lejáratkori kifizetése a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index árfolyam-
változásától függ az alábbiak szerint: 
 
Az árfolyamfixálás napján, 2020.06.02-án a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index záróára, 
azaz a Kötési ár rögzítésre kerül. A futamidő végén, az Értékelési napon a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 
2020 AR 5% Index aktuális értéke összehasonlításra kerül a Kötési árral. Az aktuális érték és Kötési ár hányadosa 
alapján számolt teljesítményből a befektető az alábbiak szerint részesül: 
 

a) Amennyiben az Értékelési napon az index aktuális értékének és a Kötési árnak a hányadosa 90% és 140% 
közé esik, a befektető az index teljesítményének megfelelő kifizetésre jogosult. 
 
b) Amennyiben az Értékelési napon az index aktuális értékének és a Kötési árnak a hányadosa meghaladja a 
140%-ot, a befektető a névértéke 140%-ának megfelelő kifizetésre jogosult. 
 
c) Amennyiben az Értékelési napon az index aktuális értékének és a Kötési árnak a hányadosa nem éri el a 
90%-ot, a 90%-os tőkevédelemnek köszönhetően a befektető a névérték 90%-ára lesz jogosult. 

 
Lehetséges kifizetések: 

 

Index záróára az Értékelési napon/Kötési ár (Teljesítmény) 

< 90% > 90% és < 140% > 140% 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

      

      

Kifizetés 

Névérték 90%-a 
Mögöttes termék 

teljesítményének megfelelő 
kifizetése 

Névérték 140%-a 

Előnyök: 

– 100%-os részesedés a Mögöttes termék pozitív teljesítményéből (maximum a Névérték 40%-ának erejéig) 

– a Minimum összeg a Mögöttes termék nagymértékű árfolyamesése esetén is kifizetésre kerül, így maximum 10%-

os tőkeveszteséggel kell számolni.  
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Kockázatok: 
– a 90%-os tőkevédelem csak az Értékpapír lejáratig történő tartása esetén biztosított a Kibocsátó által 

– a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes index mozgását, a futamidő lejárta 

előtti visszaváltás a Mögöttes termék (index) teljesítményénél rosszabb eredményhez, akár tőkevesztéshez is 

vezethet 

– BNP Paribas Issuance B.V., mint Kibocsátó kockázata 

– az elérhető hozam maximális értéke (a Névértékre vetítve 40%) a teljes futamidőre, abban az esetben is, ha a 

mögöttes Index ennél jobban teljesít 

– másodpiac alacsony likviditása, korlátozott értékesíthetőség 

 

Lehetséges szcenáriók a lejáratkori kifizetésre 

Feltételezzük, hogy a Kötési ár, azaz a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index értéke az 
árfolyamfixálás napján (2020.06.02-án) 1623 EUR 

pozitív 

Amennyiben a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index 

a futamidő alatt emelkedik, és a futamidő végén (az értékelési napon) 2353,35 

EUR (ami 45%-os emelkedésnek felel meg), a befektető a Maximum kifizetésre, 

azaz a Névértéken felül 40% hozamra jogosult.  

semleges 

Ha a Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index értéke a futamidő 
alatt kis mértékben emelkedik, az értékelési napon 1785 EUR (+10%), akkor az index 
teljesítményének megfelelő, azaz értékpapíronként a Névértéken felül 10% hozam 
kerül kifizetésre.  

negatív 

Amennyiben a 4 éves futamidő alatt az index értéke erőteljesen esik,és a 

futamidő végén esedékes értékelési napon 811 EUR (50%-os csökkenés), a 

Névérték 90%-ának megfelelő kifizetésre kerül sor.  

 
 
Fő paraméterek 
 

Kibocsátó BNP Paribas Issuance B.V. 

Kötési ár A Mögöttes termék záróára az Árfolyamfixálás napján (2020.06.02) 

Nyilvános ajánlattétel Magyarország 

Jegyzési időszak 2020.05.04 – 2020.05.29 (A jegyzési időszak korábban is lezárható.) 

Kibocsátás dátuma 2020.06.09 

Mögöttes Termék Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index (SOPH2020) 
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Minimum Kifizetés Névérték 90%-a 

Maximum Kifizetés Névérték 140%-a 

Részesedés 100% 

Mögöttes termék 
teljesítménye 

A Mögöttes termék Értékelési napon érvényes záróárának és a Kötési árának 
hányadosából az alábbi képlet alapján számított érték %-ban kifejezve. 

Értékelési napon érvényes záróár/Kötési ár – 1 

Futamidő 4 év 

Lejárat 2024.06.10 Elszámolás a lejáratot követő második munkanapon. 

 

 

 Lejáratkori kifizetés 
A Mögöttes termék teljesítményének megfelelő kifizetés, minimum a Névérték 
90%-a, maximum a Névérték 140%-a 

Értékelési nap 2024.06.03 

Jegyzési Árfolyam 
100% névérték  

A termék forgalmazója egyszeri forgalmazói jutalékot kap a Kibocsátótól 
értékpapíronként maximum 40 USD értékben. 

ISIN XS2077788938 

Névérték/Minimum 
befektethető összeg 

1000 USD 

Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre. 

Másodpiac 

A Kibocsátó árjegyzői kötelezettséget nem vállal. Lejárat előtti értékesítésre 
korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó 
valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően 
előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a 
futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait. 

! További fontos információk, nyilatkozatok  

A BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 egyéb részleteiről az értékapírok forgalomba hozatalához készült 

angol nyelvű Végleges Feltételek és a forgalmazó 2019. június 3-i Alaptájékoztatója ("Note, Warrant and Certificate 

Programme"), valamint azok magyar nyelvű összefoglalója. A terméktípus (Strukturált Értékpapír) általános 

jellemzőiről és kockázatairól pedig a Garant Note Általános terméktájékoztató tartalmaz további információkat, mely 

dokumentumok tartalmáért, teljességéért, helyességéért a Forgalmazó nem vállal felelősséget. A dokumentumok 

megtalálhatók a Kibocsátó – BNP Paribas Issuance B.V. – honlapján, valamint a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. 

(http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2077788938.html) honlapján.  

A jegyzési nyilatkozat megtételével (a jegyzési ív aláírásával vagy rögzített telefonon) az Ügyfél kijelenti, hogy a fenti 

dokumentumokban foglalt információkat a forgalmazó a rendelkezésére bocsátotta, azok tartalmát az Ügyfél 

megismerte, továbbá a nem magyar nyelvű dokumentációból fakadó esetleges többletkockázatot a jegyzés megtétele 

előtt mérlegelte és jegyzési nyilatkozatát ennek megfelelően teszi meg. 
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Adózási tudnivalók 

Az SZJA törvény1 67/A.§ (3) bekezdése alapján az SZJA törvényben meghatározott kivétellel ellenőrzött tőkepiaci 

ügyletnek minősül többek között a befektetési szolgáltatóval/közreműködésével a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.2) szerint 

meghatározott pénzügyi eszközre, így a BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 értékpapírra kötött ügylet is. 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletben keletkezett árfolyamnyereség után az adó 15% azzal, hogy adólevonásra és 

megállapításra a kifizető részéről nem kerül sor, azt a magánszemélynek önadózással kell majd a vonatkozó évi 

adóbevallásával teljesítenie. Ekkor az ilyennek minősülő ügyleteken elszenvedett veszteség is elszámolható ezen 

ügyleteken elért nyereséggel szemben és az eredményt éves szinten, adóévre vonatkozóan kell megállapítani: így ez 

esetben jövedelemnek az adóévben, pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti nyereségek együttes összegének 

a magánszemélyt terhelő, adóévben pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti veszteségek együttes összegét 

meghaladó rész tekinthető. Kérjük, ne feledje, hogy e termékek eredményével kapcsolatosan Önnek adóbevallást kell 

készíteni és Ön az, akinek az adót be is kell fizetnie. Társaságunk a jogszabályi rendelkezések értelmében adó 

megállapítására, levonására és befizetésére ezen ügyletek esetében nem köteles. 

Tekintettel arra, hogy e termék esetében a Befektetett összeg devizában kerülhet befizetésre és az Eredmény devizában 

kerülhet kifizetésre, ezekben az esetekben az adókötelezettsége teljesítése során az Szja. törvény szerinti átváltási 

szabályok irányadóak. Ez alapján előfordulhat, hogy a törvény szerint alkalmazandó árfolyam eltér a ténylegesen 

alkalmazott árfolyamtól, amely a tényleges nyereségtől/veszteségtől eltérő nyereséget/veszteséget eredményez. 

Az Értékpapír Tartós Befektetési Számlára (TBSZ) is vásárolható. A tartós befektetési számla (TBSZ) esetén 

befektetéseire vonatkozó 15%-os árfolyam nyereségadó fizetési kötelezettség kedvezőbbé tehető, ha TBSZ-en helyezi 

el befektetését, megtakarítását és e számlájáról nem vesz ki a megnyitás évét követő 3-5 évig. 

Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Kérjük, döntése meghozatala előtt részletesen 

tájékozódjon az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adózásáról, a tartós befektetési számlával (TBSZ) és egyéb adózási 

kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi feltételekről (beleértve azt az esetet is, ha az ügyletkötésre nem befektetési 

szolgáltatón keresztül kerül sor), valamint konzultáljon adótanácsadójával, mivel az adózási feltételek, továbbá a 

TBSZ konstrukció választása kizárólag a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az 

adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési 

Zrt. nem tehető felelőssé. 

A jelen dokumentumban foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált kötvény fajtával, illetve 

az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy a BNP Paribas Issuance B.V. által kibocsátott értékpapírok ("Note, Warrant and Certificate Programme") és a 

Magyarországon is forgalomba hozott egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek 

(Final Terms), illetve azok magyar nyelvű összefoglalója a Kibocsátó és a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 

Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán 

(http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2077788938.html rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el 

befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, 

díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá 

ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék 

mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz 

tájékoztatást. A jelen dokumentum áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen 

dokumentum a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül. 

 

A jelen dokumentum tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési 

tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a 

Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja. 

                                                
1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 
2 A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló  2017.évi 
CXXXVIII.törvény. 
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Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további strukturált értékpapírok is elérhetők, melyek 

listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:  

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html 

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes strukturált értékpapírok kondíciói könnyedén 

összehasonlíthatók. 

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, 

választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB 

fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem


  

 

  
 

 
 

 
Kiemelt Információkat 

Tartalmazó Dokumentum 

 
Belső Hivatkozási Szám.: CE4019WX 

URL: http://kid.bnpparibas.com/XS2077788938-HU.pdf. 
 

 

 

CÉL 

Jelen dokumentum az ezen befektetési termékkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazza. Nem tekinthető marketing dokumentumnak. Jogszabály alapján kötelező 
tájékoztatnunk Önt annak céljából, hogy segítsük Önt a jelen termék természetének, kockázatainak, költségeinek, lehetséges hozamainak és esetleges veszteségeinek 
megértésében valamint az egyéb termékekkel történő összehasonlításában. 
 

TERMÉK 
 

BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24 
 

ISIN kód XS2077788938  
Szabályozott piacra történő 
bevezetés Nem alkalmazandó. 

Termékfejlesztő 
BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com 
További információkért hívja a +33 (0)1 57 08 22 
00 telefonszámot 

 
Nyilvános Forgalomba 
Hozatal 

Igen, Magyarország - 2020. május 4.-től 2020. május 
29.-éig 

Kibocsátó BNP Paribas Issuance B.V.  Illetékes hatóság Autorité des marchés financiers (AMF) 

Garanciavállaló BNP Paribas S.A.  KID Készítési Nap 2020. április 27. de 10:10:27 (közép-európai idő 
szerint) 

Az Ön által vásárolni kívánt termék bonyolult és nehezen érthető. 

Milyen termékről van szó? 

Típus 

Ez a termék egy certifikát, amely egy átruházható hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. 

Célkitűzések

 Jelen termék célja az, hogy Önnek a mögöttes index teljesítményén alapuló 
hozamot biztosítson az Ön számára. 
 
Ön a Visszaváltási Napon minden egyes certifikát tekintetében az alábbi összegre 
lesz jogosult: 
       1. Amennyiben a Végső Referencia Ár meghaladja vagy eléri a Kezdeti 
Referencia Ár 140%-át, akkor: a Névérték 140%-ának megfelelő 
készpénzkifizetésre kerül sor.   

        2. Amennyiben a Végső Referencia Ár nem éri el a Kezdeti Referencia Ár 
140%-át, akkor:  
        a. Amennyiben a Végső Referencia Ár meghaladja vagy eléri a Kezdeti 
Referencia Ár 90%-át, akkor: a Névérték és a Mögöttes Eszköz Teljesítménye 
összegének megfelelő készpénzkifizetésre kerül sor. 
        b. Amennyiben a Végső Referencia Ár nem éri el a Kezdeti Referencia Ár 90%-
át, akkor a Névérték 90%-ának megfelelő készpénzkifizetésre kerül sor. Ebben az 
esetben Ön a Névérték egy részét elveszíti. 

Amelynek alkalmazásában: 
 A Mögöttes Eszköz Teljesítménye megegyezik a Mögöttes Eszköz Végső Referencia Ára és Kezdeti Referencia Ára közötti különbözet valamint a Mögöttes Eszköz Kezdeti 

Referencia Ára hányadosával  
A Kezdeti Referencia Ár a Mögöttes Eszköznek a Megkötési Napon érvényes záráskori árát jelenti. 
 A Végső Referencia Ár a Mögöttes Eszköznek a Visszaváltási Értékelési Napon érvényes záráskori árát jelenti. 

 
Termék adatai 

Megkötési Nap 2020. június 2,  Kibocsátási Ár 100% 
Kibocsátási Nap 2020. június 9.  Termék Devizaneme united states dollar 
Visszaváltási Értékelési Nap 2024. június 3.  Certifikátonkénti Névérték 1.000 united states dollar 
Visszaváltási Nap (lejárat) 2024. június 10.    

 

 

Mögöttes Eszköz Bloomberg Kód  
Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index SOPH2020  

A termékre vonatkozó feltételek alapján egyes rendkívüli események bekövetkezése esetén (1) a termék feltételei módosulhatnak; és/vagy (2) a termék Kibocsátója a termék 
lejárat előtti visszaváltására lesz jogosult. Ezek az események a termék feltételekben kerültek meghatározásra és elsősorban a Mögöttes Eszköz(ök)höz, a termékekhez és a 
termékek Kibocsátójához kapcsolódnak. Az ezen lejárat előtti visszaváltáskor az Ön által kapott hozam (amennyiben lesz ilyen) valószínűleg el fog térni a fent említett 
forgatókönyvekben szereplő összegektől, és előfordulhat, hogy nem fogja elérni az Ön által befektetett összeget. 

A jelen dokumentumban bemutatott minden visszaváltási összeg (ideértve az esetlegesen elérhető nyereségeket is) a Névérték alapján, az e típusú befektetések esetén 
alkalmazandó költségek, társadalombiztosítási hozzájárulások és adók figyelembe vétele nélkül került kiszámításra. 

Lakossági befektetői célcsoport 

Jelen termék olyan lakossági befektetők részére került kialakításra, akik: 
(háromtól öt évig terjedő) középtávú befektetési időszakkal számolnak. 
 a portfóliójuk esetleges diverzifikálása céljából tőke növekedési termékbe kívánnak befektetni  
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 képesek a Névérték 10%-ának megfelelő összegig terjedő mértékű veszteség viselésére  
tájékoztatást kaptak vagy megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a pénzügyi piacokról, a pénzügyi piacok működéséről és kockázatairól és a mögöttes eszköz típusáról. 

 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 

Kockázati mutató 

1  2  3  4  5  6  7 

 
Alacsonyabb 
Kockázat Magasabb Kockázat 

 

  

A kockázati mutató azon a feltételezésen alapul, hogy Ön a terméket annak lejáratáig fogja tartani. 
Amennyiben Ön a befektetését egy korai szakaszban értékesíti, ez a tényleges kockázat mértékét 
jelentősen befolyásolhatja, és előfordulhat, hogy Ön a befektetett összegnél kevesebbet kap 
vissza. Előfordulhat, hogy az Ön a terméket nehezen vagy csak egy olyan áron tudja majd 
értékesíteni, amely jelentősen befolyásolja az Ön által visszakapott összeget. 

A összefoglaló kockázati mutató (SRI) a jelen termék egyéb termékekhez viszonyított kockázatának mértékéről ad útmutatást. Bemutatja azt, hogy mekkora annak a 
valószínűsége, hogy a terméknél a piaci mozgások eredményeképpen vagy a fizetésképtelenségünkből kifolyólag veszteség keletkezik. 

Jelen terméket 7-ből az 2. kategóriába soroltuk, amely alacsony kockázati besorolásnak felel meg. 
Ez alapján a jövőbeli teljesítményből eredő esetleges veszteségek bekövetkezésének a lehetősége alacsony szintűként értékelhető és az esetleges gyenge piaci környezet nagy 
valószínűséggel nem fogja befolyásolni az Önnek járó kifizetés teljesítését.  
Az Ön részére történő kifizetések teljesítésére a termék devizanemében fog sor kerülni, amely eltérhet az Ön hazai devizanemétől. Ez esetben kérjük vegye figyelembe az 
árfolyamkockázatot. Az Ön által megkapható végső hozam mértéke a két devizanem közötti átváltási árfolyamtól fog függeni. A fenti kockázati mutató ezt a kockázatot nem 
veszi figyelembe. 
Ön legalább a befektetett tőkéje (azaz a Névérték) 90%-ának megfelelő összeg visszafizetésére jogosult, Az ezt meghaladó összegek megfizetése valamint bármely egyéb hozam 
megfizetése a jövőbeni piaci teljesítménytől függ és ennek megfelelően bizonytalan lehet.Ugyanakkor a jövőbeni piaci teljesítménnyel kapcsolatos védelem nem kerül 
alkalmazásra, amennyiben Ön a lejárat előtt igényel kézpénzben történő megváltást.  

Amennyiben nem leszünk képesek az Ön részére esedékes összeg kifizetésére, akkor Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
A kockázatokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi ‘További fontos információk’ című részben meghatározott jogi dokumentáció kockázati részeiben található. 

Teljesítmény-forgatókönyvek 

A jövőbeli piaci fejlemények pontos előrejelzése nem lehetséges. Az alábbi forgatókönyvek csupán a közelmúltbeli hozamokon alapuló iránymutatást nyújtanak 
néhány lehetséges kimenetelről. 

10.000 united states dollar összegű befektetés 
Forgatókönyvek  1 év 3 év Lejárat 

Stressz forgatókönyv A költségek levonását követően Ön által visszakapható 
összeg 

8 471,1 united states 
dollar 

8 794,92 united states 
dollar 

9 000 united states 
dollar 

 Éves átlagos hozam -15,29% -4,19% -2,6% 

Kedvezőtlen forgatókönyv A költségek levonását követően Ön által visszakapható 
összeg 

8 991,82 united states 
dollar 

8 832,79 united states 
dollar 

9 000 united states 
dollar 

 Éves átlagos hozam -10,08% -4,05% -2,6% 

Mérsékelt forgatókönyv A költségek levonását követően Ön által visszakapható 
összeg 

9 826,35 united states 
dollar 

11 089,5 united states 
dollar 

12 146,59 united states 
dollar 

 Éves átlagos hozam -1,74% 3,51% 4,98% 

Kedvező forgatókönyv A költségek levonását követően Ön által visszakapható 
összeg 

10 554,3 united states 
dollar 

12 309,59 united states 
dollar 

14 000 united states 
dollar 

 Éves átlagos hozam 5,54% 7,17% 8,77% 
 

A fenti táblázat annak bemutatására szolgál, hogy Ön az elkövetkező 4 évben az eltérő forgatókönyvek esetén mennyi pénzt kaphatna vissza az Ön 10.000 united states dollar 
összegű esetleges befektetése után. 

A bemutatott forgatókönyvek azt mutatják be, hogy az Ön esetleges befektetése hogyan teljesíthetne, így biztosítva azt, hogy e forgatókönyveket Ön egyéb termékek 
forgatókönyveivel is össze tudja hasonlítani.  

A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény tekintetében adnak egy a befektetés értékével kapcsolatos változások mértékét tükröző múltbéli adatokon alapuló becslést 
és ezért nem tekinthetőek pontos előrejelzésnek. Az Ön részére fizetendő összeg a piac teljesítményétől és attól fog függeni, hogy Ön mennyi ideig tartja meg a terméket. 

A stressz forgatókönyv az Ön részére extrém piaci körülmények között fizetendő összeget mutatja be, és figyelmen kívül hagyja azt a helyzetet, amikor nem tudunk Önnek 
kifizetést teljesíteni. 

A bemutatott számok tartalmazzák a termékkel kapcsolatos költségeket, azonban előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az Ön részéről a tanácsadója vagy a forgalmazója számára 
fizetendő költségeket. A bemutatott számok nem veszik figyelembe az Ön személyi adózási helyzetét, amely ugyancsak befolyásolhatja, hogy Ön milyen összeget fog visszakapni. 
 

Mi történik, ha a BNP Paribas S.A. nem tud fizetni? 

A Kibocsátó szerződésszegése vagy fizetésképtelensége esetén Ön a feltétlen és visszavonhatatlan garancia alapján jogosult a Garanciavállalótól az esedékes összegek 
kifizetését igényelni. A Garanciavállaló szerződésszegése vagy fizetésképtelensége esetén előfordulhat, hogy Ön a teljes befektetett összeget elveszítheti. 

A terméket nem biztosítja semmilyen jogszabályon alapuló befektetés-védelmi- vagy garancia alap. 

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a BNP Paribas mint Garanciavállaló egy Franciaországban bejegyzett hitelintézet és ennek megfelelően vonatkozik rá Európai Uniós 
Szanálási Irányelv által 2014. május 15.-én bevezetett szanálási szabályozás. Ezen szabályozás egyebek mellett a szanálási hatóságok számára lehetővé teszi a garancia főbb 
feltételeinek a módosítását, a Garanciavállaló által a garancia alapján fizetendő összegek (akár nullára történő) csökkentését, valamint a garancia alapján esedékes összegek 
részvényekké vagy egyéb értékpapírokká vagy a Garanciavállaló egyéb kötelezettségeivé történő átváltását. Előfordulhat, hogy a befektetők nem lesznek képesek a 
Garanciavállalótól beszedni a termékkel kapcsolatosan a garancia alapján (adott esetben) a befektetőknek fizetendő összeget vagy akár azok egy részét, továbbá az is 
előfordulhat, hogy a befektetők a termékkel kapcsolatosan a Kibocsátó által (adott esetben) a befektetőknek fizetendő összeg helyett a Garanciavállaló által kibocsátott egyéb 
biztosítékban fognak részesülni és ez a biztosíték értéke lényegesen kisebb lehet mint a termék alapján a befektetőknek lejáratkor kifizetendő összeg. 
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Milyen költségek merülnek fel? 

 

A Hozam Csökkenésével (RIY) kapcsolatos mutató azt mutatja meg, hogy az Ön által elérhető befektetési hozamra milyen hatással lesz az Ön által fizetendő összes költség. Az 
összes költség magában foglalja az egyszeri, a folyamatos és az esetleges költségeket. 

Az itt feltüntetett összegek a termék összesített költségeit testesítik meg három különböző tartási időszakra. Az alább bemutatott összegek azt feltételezik, hogy Ön 10.000 united 
states dollar összegű befektetést eszközölt. Az összegek becslések és a jövőben változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása 

A jelen terméket az Ön részére értékesítő vagy a jelen termékkel kapcsolatosan Ön számára tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben ezen 
személy fogja Önt tájékoztatni ezen költségekről, továbbá ezen költségeknek az Ön befektetésére az idő múlásával gyakorolt hatásait is e személy fogja Önnek bemutatni. 

 
10.000 united states dollar összegű befektetés 

Forgatókönyv Amennyiben Ön 1 év után teszi 
készpénzzé befektetését 

Amennyiben Ön 3 év után teszi 
készpénzzé befektetését 

Amennyiben Ön lejáratig tartja 
befektetését 

Összes költség 659,88 united states dollar 689,25 united states dollar 648,99 united states dollar 
Évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 6,6% 2,25% 1,58% 

 

A költségek összetétele 

Az alábbi táblázat a következőket mutatja: 
az adott évek során az eltérő költségtípusoknak az Ön által az ajánlott tartási időszak végén elérhető befektetési hozamra gyakorolt hatását; 
az eltérő költség kategóriák jelentését. 

 

Ez a táblázat az adott évben a befektetési hozamra gyakorolt hatást mutatja 

Egyszeri 
költségek  Belépési költségek 1,58% Az Ön által fizetett költségek hatása már beépült az árba. 

 Kilépési költségek 0,0% Az Ön befektetéséből a lejáratkor történő kilépés költségei. 

Ismétlődő 
költségek Portfólió ügyleti költségek 0,0% A termék mögöttes eszközeinek Általunk történő megvásárlásával és értékesítésével kapcsolatos 

költségek hatása. 

 Egyéb ismétlődő költségek 0,0% Azon költségek hatása, amelyeket az Ön befektetésének a kezelésével évente felszámítunk. 

Járulékos 
költségek Teljesítménydíjak 0,0% A teljesítménydíjak hatása. Ezek a díjak abban az esetben kerülnek levonásra a befektetésből 

amennyiben a termék túlteljesíti az alap referenciaértéket (benchmark). 

 Nyereségrészesedések 0,0% A nyereségrészesedések hatása. 
 

 
 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez? 

 

A termék vonatkozásában javasolt tartási időszak 2024. június 10., amely időszak vége megegyezik a termék lejáratával. 

A termék célja hogy Önnek egy, a fenti Milyen termékről van szó? című fejezetben meghatározott visszaváltási profilt biztosítson. Ez a cél akkor biztosított, ha a terméket a lejáratig 
tartják. 

Rendes piaci körülmények között a terméket Ön a másodlagos piacon az adott időpontban alkalmazandó piaci paraméterektől függő áron adhatja el, és ennek megfelelően a 
termékbe befektetett összeg kockázatoknak van kitéve. Amennyiben Ön az újraértékesítés mellett dönt, akkor a piaci árból egy 0,50%-os díj kerül levonásra, amely díj egyes piaci 
feltételek esetén még növekedhet. 
 

Hogyan tehetek panaszt? 

A termékkel kapcsolatosan tanácsot nyújtó vagy a termék értékesítésében részt vevő személy eljárására vonatkozó panasz közvetlenül e személy részére nyújtható be.  

A termékkel kapcsolatos panasz írásban a következő címre nyújtható be: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, 
UK, a termékkel kapcsolatos panasz e-mailben a következő címre nyújtható be: cib.priips.complaints@bnpparibas.com vagy a termékkel kapcsolatos panasz a következő 
honlapon elérhető online formanyomtatvány útján nyújtható be: https://kid.bnpparibas.com/cib. 
 

További fontos információk 

A jelen Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum nem tekinthető termék megvásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos ajánlásnak és nem helyettesíti az Ön bankjával 
vagy tanácsadójával folytatott egyéni konzultációt. 
A termékkel kapcsolatos teljes tájékoztatás – ideértve a termékkel kapcsolatos kockázatokat érintő tájékoztatást is – a vonatkozó jogi dokumentumokban érhető el, amelyek 
díjmentesen elvitelre rendelkezésre állnak az Ön pénzügyi tanácsadójánál.  
Jelen termék nem hozható forgalomba illetve nem értékesíthető közvetlenül vagy közvetetten az Amerikai Egyesült Államokban vagy amerikai egyesült államokbeli személyek 
részére. Az amerikai egyesült államokbeli személy meghatározását az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvényének (az Értékpapírtörvény) S Rendelete (Regulation 
S) tartalmazza. A jelen termék forgalomba hozatalának az Értékpapírtörvény alapján történő regisztrációjára nem került sor. 

Az index szponzor nem tesz semmilyen nyilatkozatot vagy kötelezettségvállalást a termék megvásárolhatóságának ajánlott voltát illetően és a terméket semmilyen módon nem 
szponzorálja, promótálja és semmilyen egyéb módon nem vállal felelősséget érte. 


