KARTA PRODUKTU
CERTYFIKATY BONUSOWE CERTYFIKAT BONUSOWY EUROSTOXX50 IV
ISIN : AT0000A202U2 / WKN: RC0PNM
PRODUKT inwestycyjny bez ochrony kapitału
Certyﬁkat bonusowy z limitem górnym
Poniższe informacje odnoszące się do poszczególnych produktów są przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych dla inwestorów mających już w posiadaniu rzeczone papiery wartościowe.
Poniższe informacje nie stanowią ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna, oferta kupna rzeczonych papierów wartościowych ani też nakłanianie do złożenia odpowiedniej oferty
dotyczącej rzeczonych papierów wartościowych.

OST. AKTUAL.
03.08.2021
17:59:59.339

ZMIANA

KUPNO

SPRZEDAŻ

0,00 (0,00 %)

PLN 1 190,000

PLN 1 210,000

CENA INSTR. BAZ. (INDYKATYWNA)

BARIERA ODL. OD %

KUPON P.A. W %

RENT. BONUSU P.A.

4 130,96 (+0,09 %)

54,74 %

-

-

DANE LICZBOWE
Instr. bazowy
Cena instr. baz.
(indykatywna)
Czas wyceny instr.
bazowego
Bariera
Bariera osiągnięta
Obserwacja bariery
Odstęp od bariery
Poziom bonusu
Bonus
Limit górny (Cap)
Maks. bonus
Rent. bonusu p.a.
Rent. bonusu okres do
wykupu
Agio
Agio p.a. w %
Dzień wykupu
Data końcowej wyceny
Data emisji
Nominał
Mnożnik
Oczekiwany trend
rynkowy
Notowanie
Waluta produktu
Waluta instrumentu
bazowego
Sposób rozliczenia
Zasady opodatkowania

OPIS
EURO STOXX 50®
EUR 4 130,96
04.08.2021
06:03:21.000
EUR 1 869,54
nie
ciągła
54,74 %
PLN 4 078,99
PLN 1 200,00
EUR 4 078,99
PLN 1 200,00
-

O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje się
powyżej bariery, w dacie wykupu wypłacana jest co najmniej kwota bonusu. Wysokość
kwoty wykupu jest ograniczona limitem górnym (tzw. maksymalna kwota wykupu).
Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona, mechanizm
bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada
procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego. Jednak nawet w przypadku
deaktywacji mechanizmu bonusowego wysokość maksymalnej kwoty wykupu jest stała, a
Inwestor nie ma udziału we wzroście wartości instrumentu bazowego ponad górny limit
(cap).
ZMIANA CENY OD DNIA EMISJI
INSTR. BAZOWY

CERTYFIKATY BONUSOWE

-0,44 %
-5,40 %
02.09.2021
31.08.2021
02.03.2018
1 sztuka
0,29419
boczny, wzrostowy
Warszawa
PLN
EUR
rozliczenie gotówkowe
Podatek od zysków
kapitałowych / Brak
podatku EU od
dochodów
kapitałowych

KONTAKT / INFORMACJA
Email
Tel.
Strona internetowa

produkte@rcb.at
+43-1-51520-484
www.rcb.at

This advertisement serves as non-binding information. The author assumes no responsibility for the accuracy, timeliness and completeness of this advertisement. The provided information is not an oﬀer and is neither a
recommendation nor a ﬁnancial analysis. It does not replace investor-oriented and investment-oriented advice for the purchase and sale of the ﬁnancial instrument. The base prospectus (including possible amendments) and the
respective Key Information Document (KID) of the ﬁnancial instrument are available on the website of Raiﬀeisen Centrobank AG ("RCB") at www.rcb.at/en/securitiesprospectus. The approval of the Base Prospectus by the FMA should
not be understood as an endorsement of the ﬁnancial instruments described herein by the FMA. You are about to purchase a product that is not simple and may be diﬃcult to understand. We recommend that you read the prospectus
before making an investment decision. The investor bears the credit risk of RCB when purchasing the ﬁnancial instrument. The certiﬁcate is subject to speciﬁc rules that may already be disadventageous in case of a probable default
of RCB (e.g. suspension of interest payments) - see www.rcb.at/en/basag. The price performance shown here is only an information about the historical price performance. Information on past performance is not a reliable indicator of
future performance. The investment may lead to tax obligations that vary depending on the client's personal circumstances and future changes. Any limited tax liability in Austria concerning non-resident taxpayers does not imply tax
exemption in the state of residence. Please note that due to legal requirements, the times stated here are based on the coordinated world time (UTC). The Central European Time (CET), which applies in Austria, Germany and other
Central European countries, is calculated by adding one hour, the summer European Central Summer Time (CEST) by adding two hours. RCB is registered in the business register FN 11507 f.

