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Jelen dokumentum az ezen befektetési termékkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazza. Nem tekinthetı marketing dokumentumnak. Jogszabály alapján kötelezı
tájékoztatnunk Önt annak céljából, hogy segítsük Önt a jelen termék természetének, kockázatainak, költségeinek, lehetséges hozamainak és esetleges veszteségeinek
megértésében valamint az egyéb termékekkel történı összehasonlításában.
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Az Ön által vásárolni kívánt termék bonyolult és nehezen érthetı.

Milyen termékrıl van szó?
Típus
Ez a termék egy certifikát, amely egy átruházható hitelviszonyt megtestesítı értékpapír.

Célkitőzések
Jelen termék célja az, hogy a mögöttes részvényekbıl (külön-külön a Mögöttes
Eszköz) álló kosár (a Kosár) teljesítményén alapuló hozamot biztosítson az Ön
számára. Jelen termék határozott futamidejő és a Visszaváltási Napon kerül
visszaváltásra, feltéve hogy az alábbi Automatikus Lejárat Elıtti Visszaváltási
rendelkezésekkel összhangban nem került sor a termék lejárat elıtti
visszaváltására.
Amennyiben a termék lejárat elıtti visszaváltására nem kerül sor, az alábbi
rendelkezések alkalmazandóak.
Ön a Visszaváltási Napon minden egyes certifikát tekintetében az alábbi összegre
lesz jogosult:
1. Amennyiben a Kosár Végsı Értéke meghaladja vagy eléri a 90%-ot akkor: a
Névérték 130%-ának megfelelı készpénzkifizetésre kerül sor.
2. Amennyiben a Kosár Végsı Értéke nem éri el a 90%-ot:

a. Feltéve, hogy Korlát Esemény bekövetkezésére nem került sor, akkor: a
Névértéknek megfelelı készpénzkifizetésre kerül sor.
b. Feltéve, hogy Korlát Esemény bekövetkezésére került sor, akkor:
a Névértéknek megfelelı készpénzkifizetésre , csökkentve a Kosár (negatív)
teljesítményével. Korlát Esemény abban az esetben tekintendı bekövetkezettnek,
ha a Kosár Végsı Értéke eléri a Korlát értékét vagy a Korlát értékénél kisebb.
Automatikus Lejárat Elıtti Visszaváltás: Amennyiben bármely Automatikus
Visszahívás Értékelési Napon az Kosár Referencia Értéke meghaladja az
alkalmazandó Automatikus Visszahívási Korlátot vagy megegyezik azzal, akkor a
megfelelı Lejárat Elıtti Visszaváltási Napon a termék visszaváltásra fog kerülni.
Ez esetben Ön certifikátonként egy, a Névérték és az Alkalmazandó Kuponszint
alapján számított prémium összegének megfelelı készpénzkifizetésben fog
részesülni.

Amelynek alkalmazásában:
Korlát Esemény abban az esetben tekintendı bekövetkezettnek, ha a Kosár Végsı Értéke eléri a Korlát értékét vagy a Korlát értékénél kisebb.
A Kosár Teljesítménye a Kosár Végsı Értéke és 100% közötti különbözetnek felel meg, és abszolút értéken kerül meghatározásra.
A Kosár Végsı Értéke az összes Mögöttes Eszköz Végsı Referencia Értékei átlagának felel meg.
Valamely Mögöttes Eszköz Végsı Referencia Értéke az adott Mögöttes Eszköz Végsı Referencia Ára és Kezdeti Referencia Ára hányadosának felel meg.
A Referencia Érték:
a Kosár tekintetében és egy adott nap vonatkozásában az összes Mögöttes Eszköz Végsı Referencia Értékei e napon érvényes átlagának felel meg.
valamely Mögöttes Eszköz tekintetében és egy adott nap vonatkozásában az adott Mögöttes Eszköz e napon érvényes záró ára és a Kezdeti Referencia Ára hányadosának
felel meg
A Mögöttes Eszköz Kezdeti Referencia Ára a Mögöttes Eszköznek a kötésnapon (angolul Strike Date) érvényes záráskori árát jelenti.
A Mögöttes Eszköz Végsı Referencia Ára a Mögöttes Eszköznek a Visszaváltási Értékelési Napon érvényes záráskori árát jelenti.

Termék adatai
Megkötési Nap (angolul Strike Date)
Kibocsátási Nap
Visszaváltási Értékelési Nap
Visszaváltási Nap (lejárat)

2019. december 4.
2019. december 11.
2022. december 5.
2022. december 12.

Korlát
Automatikus Visszahívási Értékelési
Nap(ok)

60%
2020. december 4., 2021. június 4., 2021.
december 6. és 2022. június 6..
a Névértékre számított 10%, 15%,
20% és 25%-a

Kuponszint(ek)

Kibocsátási Ár / Névérték
Termék Devizaneme
Certifikátonkénti Névérték

100%
forint
100,000 forint

Lejárat Elıtti Visszaváltási Nap(ok)

2020. december 11., 2021. június 11.,
2021. december 13. és 2022. június 13.

Automatikus Visszahívási Korlát(ok)

90%

Mögöttes Eszköz
AngloGold Ashanti Ltd
First Majestic Silver Corp
Barrick Gold Corp

Bloomberg Kód
AU UN
AG UN
GOLD UN

ISIN kód
US0351282068
CA32076V1031
CA0679011084

A termékre vonatkozó feltételek alapján egyes rendkívüli események bekövetkezése esetén (1) a termék feltételei módosulhatnak; és/vagy (2) a termék Kibocsátója a termék
lejárat elıtti visszaváltására lesz jogosult. Ezek az események a termék feltételekben kerültek meghatározásra és elsısorban a Mögöttes Eszköz(ök)höz, a termékekhez és a
termékek Kibocsátójához kapcsolódnak. Az ezen lejárat elıtti visszaváltáskor az Ön által kapott hozam (amennyiben lesz ilyen) valószínőleg el fog térni a fent említett
forgatókönyvekben szereplı összegektıl, és elıfordulhat, hogy nem fogja elérni az Ön által befektetett összeget.
A jelen dokumentumban bemutatott minden visszaváltási összeg (ideértve az esetlegesen elérhetı nyereségeket is) a Névérték alapján, az e típusú befektetések esetén
alkalmazandó költségek, társadalombiztosítási hozzájárulások és adók figyelembe vétele nélkül került kiszámításra.

Lakossági befektetıi célcsoport
Jelen termék olyan lakossági befektetık részére került kialakításra, akik:
(háromtól öt évig terjedı) középtávú befektetési idıszakkal számolnak.
a portfóliójuk esetleges diverzifikálása céljából egy tıkenövekedési termékbe kívánnak befektetni.
képesek a lejáratkor egy legfeljebb a összegében mértékő veszteség viselésére, és akik tudomással bírnak arról, hogy adott esetben a termék lejárat elıtti visszaváltására is
sor kerülhet
tájékoztatást kaptak vagy megfelelı ismeretekkel rendelkeznek a pénzügyi piacokról, a pénzügyi piacok mőködésérıl és kockázatairól és a mögöttes eszköz típusáról.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató
1

2

3

4

Alacsonyabb
Kockázat

5

6

7

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 jelentısen befolyásolhatja, és elıfordulhat, hogy Ön a befektetett összegnél kevesebbet
kap vissza. Elıfordulhat, hogy az Ön a terméket nehezen vagy csak egy olyan áron tudja majd
értékesíteni, amely jelentısen befolyásolja az Ön által visszakapott összeget.

Az összefoglaló kockázati mutató (SRI) a jelen termék egyéb termékekhez viszonyított kockázatának mértékérıl ad útmutatást. Bemutatja azt, hogy mekkora annak a
valószínősége, hogy a terméknél a piaci mozgások eredményeképpen vagy a fizetésképtelenségünkbıl kifolyólag veszteség keletkezik.
Jelen terméket 7-bıl a 6. kategóriába soroltuk, amely a második legmagasabb kockázati besorolásnak felel meg.
Ez alapján a jövıbeli teljesítménybıl eredı esetleges veszteségek bekövetkezésének a lehetısége magas szintőként értékelhetı és az esetleges gyenge piaci környezet nagy
valószínőséggel nem fogja befolyásolni az Önnek járó kifizetés teljesítését.
Az Ön részére történı kifizetések teljesítésére a termék devizanemében fog sor kerülni, amely eltérhet az Ön hazai devizanemétıl. Ez esetben kérjük vegye figyelembe az
árfolyamkockázatot. Az Ön által megkapható végsı hozam mértéke a két devizanem közötti átváltási árfolyamtól fog függeni. A fenti kockázati mutató ezt a kockázatot nem
veszi figyelembe.
A jelen termék nem tartalmaz a jövıbeli piaci teljesítményre vonatkozó védelmet, ezért elıfordulhat, hogy Ön elveszítheti a befektetése egy részét vagy a teljes befektetését.
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’ címő részben meghatározott jogi dokumentáció kockázati részeiben található.

Teljesítmény-forgatókönyvek
A jövıbeli piaci fejlemények pontos elırejelzése nem lehetséges. Az alábbi forgatókönyvek csupán a közelmúltbeli hozamokon alapuló iránymutatást nyújtanak
néhány lehetséges kimenetelrıl.
1.000.000 forint összegő befektetés

Forgatókönyvek
Stressz forgatókönyv

Kedvezıtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvezı forgatókönyv

1 év
A költségek levonását követıen Ön által
visszakapható összeg
Éves átlagos hozam
A költségek levonását követıen Ön által
visszakapható összeg
Éves átlagos hozam
A költségek levonását követıen Ön által
visszakapható összeg
Éves átlagos hozam
A költségek levonását követıen Ön által
visszakapható összeg
Éves átlagos hozam

2 év

Lejárat

122 790,65 forint

173 784,03 forint

-87,72%

-58,31%

123 358,64 forint
-50,19%

569 053,33 forint

377 281,97 forint

275 763,27 forint

-43,09%

-38,58%

-34,88%

1 100 000 forint

1 100 000 forint

1 100 000 forint

10%

4,88%

3,23%

1 100 000 forint

1 150 000 forint

1 150 000 forint

10%

7,24%

4,76%

A fenti táblázat annak bemutatására szolgál, hogy Ön az elkövetkezı 3 évben az eltérı forgatókönyvek esetén mennyi pénzt kaphatna vissza az Ön 1,000,000 forint összegő
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 jövıbeli teljesítmény tekintetében adnak becslést, a befektetés értékével kapcsolatos változások mértékét tükrözı múltbéli adatokon alapulnak,
és ezért nem tekinthetıek pontos elırejelzésnek. Az Ön részére fizetendı összeg a piac teljesítményétıl és attól fog függeni, hogy Ön mennyi ideig tartja meg a terméket.
A stressz forgatókönyv az Ön részére extrém piaci körülmények között fizetendı 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 elıfordulhat, hogy nem tartalmazzák az Ön részérıl a tanácsadója vagy a forgalmazója
számára fizetendı költségeket. A bemutatott számok nem veszik figyelembe az Ön személyi adózási helyzetét, amely ugyancsak befolyásolhatja, hogy Ön milyen összeget fog
visszakapni.
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Mi történik, ha a BNP Paribas S.A. nem tud fizetni?
A Kibocsátó szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén Ön a feltétlen és visszavonhatatlan garancia alapján jogosult a Garanciavállalótól az esedékes összegek
kifizetését igényelni. A Garanciavállaló szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén elıfordulhat, hogy Ön a teljes befektetett összeget elveszítheti.
A terméket nem biztosítja semmilyen jogszabályon alapuló befektetés-védelmi- vagy garancia alap.
Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy a BNP Paribas mint Garanciavállaló egy Franciaországban bejegyzett hitelintézet és ennek megfelelıen vonatkozik rá Európai Uniós
Szanálási Irányelv által 2014. május 15.-én bevezetett szanálási szabályozás. Ezen szabályozás egyebek mellett a szanálási hatóságok számára lehetıvé teszi a garancia fıbb
feltételeinek a módosítását, a Garanciavállaló által a garancia alapján fizetendı összegek (akár nullára történı) csökkentését, valamint a garancia alapján esedékes összegek
részvényekké vagy egyéb értékpapírokká vagy a Garanciavállaló egyéb kötelezettségeivé történı átváltását. Elıfordulhat, hogy a befektetık nem lesznek képesek a
Garanciavállalótól beszedni a termékkel kapcsolatosan a garancia alapján (adott esetben) a befektetıknek fizetendı összeget vagy akár azok egy részét, továbbá az is
elıfordulhat, hogy a befektetık a termékkel kapcsolatosan a Kibocsátó által (adott esetben) a befektetıknek fizetendı összeg helyett a Garanciavállaló által kibocsátott egyéb
biztosítékban fognak részesülni és ez a biztosíték értéke lényegesen kisebb lehet mint a termék alapján a befektetıknek lejáratkor kifizetendı összeg.

Milyen költségek merülnek fel?
A Hozam Csökkenésével (RIY) kapcsolatos mutató azt mutatja meg, hogy az Ön által elérhetı befektetési hozamra milyen hatással lesz az Ön által fizetendı összes költség. Az
összes költség magában foglalja az egyszeri, a folyamatos és az járulékos költségeket.
Az alább bemutatott összegek a termékkel kapcsolatos kumulatív költségeket tükrözik három különbözı tartási idıszakra lebontva, és tartalmazzák az esetleges lejárat elıtti
kilépéssel kapcsolatos többletköltségeket. Az alább bemutatott összegek azt feltételezik, hogy Ön 1.000.000 forint összegő befektetést eszközölt. Az összegek becslések és a
jövıben változhatnak.

A költségek idıbeli alakulása
A jelen terméket az Ön részére értékesítı vagy a jelen termékkel kapcsolatosan Ön számára tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben ezen
személy fogja Önt tájékoztatni ezen költségekrıl, továbbá ezen költségeknek az Ön befektetésére az idı múlásával gyakorolt hatásait is e személy fogja Önnek bemutatni.
1.000.000 forint összegő befektetés

Amennyiben Ön 1 év után teszi
készpénzzé befektetését

Forgatókönyv

Amennyiben Ön 2 év után teszi
készpénzzé befektetését

40 686,45 forint
4,07%

Összes költség
Évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY)

Amennyiben Ön lejáratig tartja
befektetését

38 810,19 forint
1,92%

38 195,15 forint
1,26%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat a következıket mutatja:
az adott évek során az eltérı költségtípusoknak az Ön által az ajánlott tartási idıszak végén elérhetı befektetési hozamra gyakorolt hatását;
az eltérı költség kategóriák jelentését.
Ez a táblázat az adott évben a befektetési hozamra gyakorolt hatást mutatja
Egyszeri
költségek

Ismétlıdı
költségek

Járulékos
költségek

Belépési költségek

1,26%

Az Ön által fizetett költségek hatása már beépült az árba.

Kilépési költségek

0,0%

Az Ön befektetésébıl a lejáratkor történı kilépés költségei.

Portfólió ügyleti költségek

0,0%

A termék mögöttes eszközeinek Általunk történı megvásárlásával és értékesítésével kapcsolatos
költségek hatása.

Egyéb ismétlıdı költségek

0,0%

Azon költségek hatása, amelyeket az Ön befektetésének a kezelésével évente felszámítunk.

Teljesítménydíjak

0,0%

A teljesítménydíjak hatása. Ezek a díjak abban az esetben kerülnek levonásra a befektetésbıl
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 periódus 2022. december 12.-éig tart, amely idıszak megegyezik a termék lejáratával. Ugyanakkor a termék élettartama elıre nem
határozható meg, tekintettel arra, hogy a termék a lejárata elıtt visszaváltható. A termék célja hogy Önnek egy, a fenti Milyen termékrıl van szó? címő 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
idıpontban alkalmazandó piaci paraméterektıl függı áron adhatja el, és ennek megfelelıen 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 vevı személy eljárására vonatkozó panasz közvetlenül e személy részére nyújtható be.
A termékkel kapcsolatos panasz írásban a következı címre nyújtható be: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1
6AA, UK, a termékkel kapcsolatos panasz e-mailben a következı címre nyújtható be: cib.priips.complaints@bnpparibas.com vagy a termékkel kapcsolatos panasz a következı
honlapon elérhetı online formanyomtatvány útján nyújtható be: https://kid.bnpparibas.com/cib.

További fontos információk
A jelen Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum nem tekinthetı 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 érintı tájékoztatást is
– a vonatkozó jogi dokumentumokban érhetı el, amelyek díjmentesen elvitelre rendelkezésre állnak az Ön pénzügyi tanácsadójánál.
Jelen termék nem hozható forgalomba illetve nem értékesíthetı 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 történı regisztrációjára nem került sor.
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