Kiemelt információkat
tartalmazó dokumentum
Cél
Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az
információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal
elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék
8.00% p.a. Callable Multi Defender Vonti on Logitech, Roche, UBS Group
ISIN: CH0498313532 / Svájci értékpapír-azonosító kód (Valor): 49831353
A termék előállítója:
Kibocsátó:
Illetékes hatóság:

Bank Vontobel AG, Zürich, Svájc, weboldal: https://derinet.vontobel.com
Hívja a 00800 93 00 93 00 telefonszámot további információkért
Vontobel Financial Products Ltd., DIFC, Dubai, UAE, a termékre garanciát nyújt: Vontobel Holding AG, Zürich, Svájc
(Garanciavállaló) , és a Bank Vontobel AG, Zürich, Svájc által nyújtott Tőkeellátási Garanciamegállapodás.
-

Ez a dokumentum 2019. október 23., 0:07-kor készült (helyi Zurichi idő szerint)

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

Milyen termékről van szó?
Típus Bemutatóra szóló, hitelviszonyt megtestesítő, kizárólag értékpapírszámlán nyilvántartott (dematerializált) értékpapír, melyre a svájci jog irányadó.
Célok E termék célja, hogy a befektetés egy részének vagy egészének elvesztésével járó kockázat vállalása ellenében biztosítsa a fokozott hozam
elérésének lehetőségét. A termék 3 Mögöttes termékhez kapcsolódó összetett pénzügyi eszköz. A termék határozott futamidőre szól és a Lejárat Napján
esedékes, kivéve, ha lejárat előtt megszűnik.
Ön minden egyes Kamatszelvény Kifizetési Napon a Kamatszelvényt kapja az Mögöttes termék teljesítményétől függetlenül, kivéve, ha lejárat előtt
megszűnik.
A Kibocsátó jogosult a termék azonnali hatályon kívül helyezésére minden Értékelési napon.
Ilyen lejárat előtti megszűnéskor Ön a Visszaváltás Napján a Lejárat Előtti Visszaváltási Összeggel megegyező készpénzösszeget kap. A Visszaváltás
Napját követően kamatszelvény kifizetésére nem kerül sor.
Ha a termék nem szűnt meg a lejárat előtt, a terméket a Lejárat napján a következők szerint váltjuk vissza:
1.
Ha az összes Mögöttes termék megfigyelési ára a Megfigyelési időszak alatt mindig magasabb, mint a vonatkozó Korlát, Ön a Lejárat napján a
Névérték kapja.
2.
Ha legalább egy Mögöttes termék Megfigyelési Ára a Megfigyelési Időszak alatt egyenlő vagy alacsonyabb, mint a vonatkozó Korlát értéke:
a) A Lejárat napján Ön a Névérték kapja meg, ha a(z) Végső értékelés napján az összes Mögöttes termék referencia ára egyenlő vagy magasabb,
mint a vonatkozó Kötés ára.
b) Ha legalább egy Mögöttes termék Referencia ára a(z) Végső Értékelés alacsonyabb, mint a Kötés ára, Ön az adott Mögöttes termék rátája
szerint legrosszabban teljesítő Mögöttes terméket kapja. Valamely Mögöttes termék teljesítménye megfelel a következő számítás
eredményének: az Mögöttes termék Végső Értékelés napján fennálló Referencia ára osztva a vonatkozó Kötés árral.
Ön csak egész számú Mögöttes terméket kap. Emellett Ön a Ráta töredékszámának és az Mögöttes termék Referencia Árának szorzatával
megegyező kompenzációs kifizetésben részesül. Ebben az esetben a Lejárat napján átadott Mögöttes termék értékének, a kompenzációs kifizetés
és Kamatszelvények összege általában kevesebb, mint az Ön által befektetett összege, vagyis Ön veszteséget könyvel el.
Ön nem jogosult osztalékfizetésre az Mögöttes termék után, és Ön az Mögöttes termékhez fűződő egyéb jogokra (pl. szavazati jog) sem jogosult.
Termék
Termék devizaneme
Névérték
Vételi ár
Lejárat Előtti Viszszaváltási
Összeg
Kötés napja
Kibocsátás napja
Kifizetés napja
Elszámolási mód

CHF
CHF 1'000.00
100.70% a Névleges Összeg %-a
CHF 1'000.00
2019. október 9.
2019. október 9.
2019. október 16.
Fizikai leszállítás

Megfigyelési Időszak

Lehívás napja
Lejárat napja (Lejárat)

2019. október 9. - 2020. október 9.,
folyamatos nyomonkövetés
negyedévente, először 2020. április 7.,
utoljára 2020. július 9.
negyedévente, először 2020. április 16.,
utoljára 2020. július 16.
2020. október 9.
2020. október 16.

Értékelési napok
Visszaváltási napok

Kamatszelvény
Kamatszelvény

CHF 20.00 (8.00% p.a.)

Kamatszelvény kifize-tési
napok

negyedévente, először 2020. január 16.,
utoljára 2020. október 16.

Mögöttes eszköz
Logitech International SA
Típus
ISIN
Deviza
Referencia-tőzsde
Referencia ár

Registered Share
CH0025751329
CHF
SIX Swiss Exchange
Záróár a Referencia-tőzsdén

Induláskori referencia ár
Ráta
Kötés
Korlát ár
Megfigyelési ár

CHF 39.99
25.00625
CHF 39.99
CHF 23.99
Árfolyam alapja a referencia-tőzsdén

Roche Holding AG
Típus
ISIN
Deviza
Referencia-tőzsde
Referencia ár

Dividend Right Certificate
CH0012032048
CHF
SIX Swiss Exchange
Záróár a Referencia-tőzsdén

Induláskori referencia ár
Ráta
Kötés
Korlát ár
Megfigyelési ár

CHF 286.20
3.49406
CHF 286.20
CHF 171.72
Árfolyam alapja a referencia-tőzsdén

UBS Group AG

Típus
ISIN
Deviza
Referencia-tőzsde
Referencia ár

Registered Share
CH0244767585
CHF
SIX Swiss Exchange
Záróár a Referencia-tőzsdén

Induláskori referencia ár
Ráta
Kötés
Korlát ár
Megfigyelési ár

CHF 10.50
95.2381
CHF 10.50
CHF 6.30
Árfolyam alapja a referencia-tőzsdén

Rendkívüli esemény esetén a Kibocsátó jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a terméket. A rendkívüli események lehetnek: a mögöttes eszköz
kivezetése vagy megszüntetése, a jogszabályi változások az adózási események. Ilyenkor a megszüntetés esetén kifizetendő összeg jelentősen
alacsonyabb lehet, mint az Ön által befektetett összeg. A befektetett összeg teljes elvesztése is lehetséges. Továbbá Ön viseli annak kockázatát, hogy a
terméket az Ön számára kedvezőtlen időpontban szüntetik meg, és csak kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja újra befektetni a megszüntetés esetén
kifizetendő összeget.

Megcélzott lakossági befektető A termék olyan lakossági befektetők számára készült, általánosságban kívánnak eszközöket kialakítani és / vagy
optimalizálni , valamint rövid távú befektetési céllal rendelkeznek. A termék olyan befektetőknek készült, akik hitelt érdemlő ismeretekkel és/vagy
tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi termékek terén. A befektetők a befektetett tőke elvesztését teljes mértékben képesek elviselni és a tőkevédelem
nem fontos számukra.

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 azt feltételezi, hogy Ön 2020. október 16. dátumig megtartja a terméket. A
tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy
kisebb összeget kap vissza.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert a Kibocsátó és a Garanciavállaló nem tudja Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a(z) 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy kihatással lesznek arra, hogy a Kibocsátó és a
Garanciavállaló képes lesz-e kifizetni Önt. Ha annak az országnak a pénzneme, ahol ezt a terméket megvásárolja, vagy a termékhez jóváírt számla eltér
a termék pénznemétől, kérjük, vegye figyelembe a devizakockázatot. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges
hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe. A mögöttes eszköz fizikai leszállítása
esetén még az Értékelés Napját követően is keletkezhet árveszteség, amíg a Mögöttes Eszköz az Ön értékpapírszámláján jóváírásra nem kerül. Ez a
termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. Ha a Kibocsátó
és a Garanciavállaló nem képes kifizetni Önnek, amivel tartozik, teljes befektetését elveszítheti.

Teljesítmény Forgatókönyvek
A jövőbeli piaci változásokat nem lehet pontosan előre jelezni. A forgatókönyvekben mutatott értékek csupán korábbi hozamok alapján jelzett
lehetséges kimenetelek. A tényleges hozam ezeknél lehet alacsonyabb is.
Befektetés CHF 10'000
Ajánlott tartási idő
2020. október 16.

Forgatókönyvek
Stresszforgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Százalékos hozam (nem évesített)

CHF 2'924.75
-70.75%

Kedvezőtlen forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Százalékos hozam (nem évesített)

CHF 10'327.71
3.28%

Mérsékelt forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Százalékos hozam (nem évesített)

CHF 10'327.71
3.28%

Kedvező forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Százalékos hozam (nem évesített)

CHF 10'724.93
7.25%

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 1 év, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy CHF 10'000 fektet be. A
bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. A termék ajánlott tartási ideje kevesebb, mint egy év. Az adatok nem éves
időszakra kerülnek kiszámításra, hanem az ajánlott tartási időre. Az adatok ebben és a „Melyek a költségek?” szakaszban nem összehasonlíthatók egyéb,
eltérő ajánlott tartási idővel rendelkező termékek adataival. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének
változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és
attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor a Kibocsátó és a Garanciavállaló nem képes Önt kifizetni. 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 forgalmazónak fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja
az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha Vontobel Financial Products Ltd. nem tud fizetni?
Ön ki van téve annak a kockázatnak, hogy a Kibocsátó és a Garanciavállaló esetleg nem tudja teljesíteni a termékkel kapcsolatos kötelezettségeit és a
garanciát - pl. fizetésképtelenség (csőd / túlzott eladósodás) esetén vagy közigazgatási határozatban elrendelt szanálási intézkedések nyomán. A
Garanciavállaló válsága esetén a fizetésképtelenségi eljárást megelőzően a szanálási hatóság is kiadhat ilyen határozatot. Ezáltal a szanálási hatóság
kiterjedt beavatkozási jogkörrel rendelkezik. Többek között nullára csökkentheti a befektetők jogait, megszüntetheti a garanciát vagy a Garanciavállaló
részvényeivé alakíthatja át és felfüggesztheti a befektetők jogait.
Befektetett tőkéjét teljes egészében elveszítheti. A termék hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, és mint ilyen semmilyen betétvédelmi-rendszer által
nem biztosított.

Milyen költségek merülnek fel?
A költségek időbeli alakulása
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 bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön CHF 10'000.00 fektet
be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja
Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.
Ha ön 2020. október 16. (lejárat) váltja
vissza

Befektetés CHF 10'000.00
Teljes költség
A hozamra gyakorolt hatás (RlY)

CHF 184.00
1.936%

A Költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
— a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén az Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorol hatást;
— a különböző költségkategóriák jelentését.

Ez a táblázat bemutatja a hozamra gyakorolt hatást
Egyszeri
költségek

Belépési költségek

1.936%

Az árban már benne foglalt költségek hatása.

Kilépési költségek

0.00%

A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.

Folyó
költségek

Portfólió-ügyleti költségek

-

Nem alkalmazható

Egyéb folyó költségek

0.00%

A beruházások kezelésének éves költségeinek hatása..

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Ajánlott tartási idő: 2020. október 16.-ig (lejárat)
A „Milyen termékről van szó?” részben leírtak szerinti visszaváltási összeg csak abban az esetben érvényes, ha lejáratig tartja a terméket.
A termék a befektetőnek nem biztosít lejárat előtti megszüntetési vagy lehívási jogot. Ezért a befektetőnek fel kell készülnie a befektetés teljes futamidő
alatt való fenntartására. A termék korábbi visszaváltásának egyetlen módja, ha a terméket jegyző tőzsdén keresztül vagy ezen a tőzsdén kívül értékesíti
azt.
Tőzsdei jegyzés
Legkisebb kereskedési
egység

SIX Svájci tőzsde
CHF 1'000.00

Utolsó tőzsdei kereskedési
nap
Árjegyzés

2020. október 9., 12:00
Százalék, piszkos

Előfordulhat, hogy a termék értékesítése kivételes piaci körülmények vagy technikai zavarok esetén nem lehetséges. Amennyiben a terméket lejáratát
megelőzően értékesíti, elfordulhat, hogy kevesebbet kap vissza, mintha megtartotta volna a terméket annak lejáratáig.

Hogyan tehetek panaszt?
A termékkel kapcsolatos tanácsadást nyújtó személlyel vagy a terméket értékesítő személlyel kapcsolatos panaszok a megfelelő weboldalon keresztül
közvetlenül az adott személynek küldhetők meg. A termékkel, ezzel a dokumentummal vagy a termék Előállítója és/vagy Kibocsátója magatartásával
kapcsolatos bármely panasz szöveges írásbeli formában (azaz levélben vagy e-mailben) küldhető meg a következő elérhetőségekre: Bank Vontobel AG,
Financial Products, Bleicherweg 21, 8022 Zurich, Svájc, e-mail: zertifikate.ch@vontobel.com, weboldal: https://derinet.vontobel.com.

További fontos információk
A kibocsátási program, bármely ehhez csatolt függelék és a végső feltételek, a jogi követelményekkel összhangban, ingyenesen elérhetők a következő
weboldalon: https://derinet.vontobel.com. Részletesebb információk - különösen a termékbe való befektetés szerkezetére és a kapcsolódó kockázatokra
vonatkozó részletek - beszerzése érdekében olvassa el ezeket a dokumentumokat.

517299558

