Ügyféltájékoztató
CIB Classic 2015/B kötvény
Kamatozás a piaci kamatszint felett
A CIB Classic 2015/B kötvény egy kedvezı megtakarítási forma azon ügyfelek számára, akik
megtakarításaikat forintban tartják, és nem szeretnének magas kockázatot vállalni. Ha befektetése
kamatozását szeretné az akciós lekötött betétek kamatait is meghatározó bankközi kamatlábak
alakulásához (BUBOR) hozzákötni, akkor a CIB Classic 2015/B kötvény az ideális megtakarítás az Ön
számára.
Hogyan mőködik a CIB Classic 2015/B kötvény?
A CIB Classic 2015/B kötvény egy változó kamatozású megtakarítási forma, amelynek a kamata három
havonta követi a bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) alakulását, 0,30%-kal meghaladva azt. Így ha a
kamatforduló napján magasabb a kamatszint, mert emelkedik például a Magyar Nemzeti Bank
alapkamata, akkor a CIB Classic 2015/B kötvény kamata is automatikusan megemelkedik, követve – és
meghaladva – a piaci kamatok alakulását. Abban az esetben, ha a kamatszint csökken – mert a Magyar
Nemzeti Bank alapkamatot csökkent -, akkor a kötvény kamata is mérséklıdik, de továbbra is
meghaladja, ezt az alacsonyabb piaci kamatszintet. A kötvény futamideje 2 év, de a kamata 3 havonta
igazodik a piaci kamatszinthez, és ilyenkor a felhalmozott kamatok is kifizetésre kerülnek, így Ön a futamidı
alatt is élvezheti a kötvényeibıl befolyó kamatokat.
A kötvény mőködését szemléltetı példa
(A példában szereplı adatok nem valóságosak. A táblázat célja kizárólag a mőködés szemléltetése. A
jövıbeli kamatlábakra a CIB Bank nem ad elırejelzést.)
3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) január 31-én

5,70%

A kötvény kamata február 04. és május 04. között

6,00%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) május 02-án

5,95%

A kötvény kamata május 04. és augusztus 04. között

6,25%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) augusztus 02-án 5,45%
A kötvény kamata augusztus 04. és november 04. között 5,75%

A kötvény fenti példában részletezett mőködése azt jelenti, hogy amennyiben a 3 hónapos futamidıre szóló
bankközi kamatszint január 31-én 5,70%, akkor a kötvény éves kamata február 04. és május 04. közötti
kamatperiódusban ennél 0,30%-kal magasabb évi 6,00%.
Ha május 02-án a 3 hónapos futamidıre szóló bankközi kamatszint a januárihoz képest magasabb negyed
százalékkal, 5,95%, akkor a kötvény kamata a május 04. és augusztus 04. közötti kamatperiódusban évi
6,25% lesz.
Míg ha augusztus 02-án a 3 hónapos futamidıre szóló bankközi kamatszint az adott év januárihoz és a
májusihoz képest is csökkent: 5,45%-ra, akkor a kötvény kamata az augusztus 04. és november 04. közötti
kamatperiódusban alacsonyabb lesz: 5,75%.
A CIB Classic 2015/B kötvény kamatfizetését befolyásoló bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) értékét a
Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi linken lehet nyomon követni:
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar/mnben_e
gynaposjegybankieszkozok/bubor2.xls
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Biztonságos
A CIB Classic 2015/B kötvény biztonságos, alacsony kamatkockázatú befektetés, mert kamatozása a
bankközi kamatokhoz (3 hónapos BUBOR) kötött, így folyamatosan a piaci kamatok feletti kamatot fizet. A
lejáratkor pedig a kötvény névértéke 100%-ban visszafizetésre kerül, azaz lejáratig – 2015. február 06-ig megtartva a kötvény tıkéjét a befektetı visszakapja.
Bármikor pénzzé tehetı – akár részletekben is
A CIB Classic 2015/B kötvényre a CIB Bank a teljes futamidı alatt folyamatosan jegyez vételi árfolyamot,
tehát a befektetés bármikor szabadon pénzzé tehetı.
A Classic kötvény 10 000 forintos címletekben vásárolható, így amennyiben Önnek a lejáratot megelızıen
szüksége van megtakarításának egy részére, nem szükséges a teljes befektetett összeget pénzzé tennie és
ezzel lemondania a Classic kötvény hozamáról, mert lehetıség van részösszeg felszabadítására is.
Kérjük döntése elıtt fordítson külön figyelmet az alábbiakra:
•

A kötvény futamidı alatti eladása az aktuális piaci árfolyamon (pl. a CIB Bank által jegyzett vételi
árfolyamon) lehetséges. Ezen az árfolyamon történı eladás esetén a kötvényen ténylegesen
elért hozam eltérhet a kötvény megvásárlásakor számított EHM-tıl (azaz a lejáratig történı
tartással realizálható hozamtól), sıt az akár veszteséggel is járhat. Ezért akkor célszerő ezt a
befektetési formát választania, ha Ön az értékpapírt a lejáratig meg kívánja tartani.

•

Befektetési döntése meghozatala elıtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát,
kockázatát, a befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó
díjakat.

A CIB Bank Zrt.-t nem terheli semminemő felelısség a befektetı által hozott befektetési döntésekért, azok
eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetıleg a piaci fejleményekbıl esetlegesen bekövetkezı
károkért.
A CIB Classic 2015/B kötvény aktuális árfolyamáról érdeklıdjön bankfiókjainkban, keresse fel honlapunkat
(www.cib.hu), vagy hívja a CIB24 non-stop élıhangos telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 40 242 242
telefonszámon.
A tájékoztatás nem teljes körő. A kötvény részletes leírását az Alaptájékoztató, a végleges feltételeket
tartalmazó hirdetmény, valamint a 2007. évi CXXXVIII. törvény által elıírt részletes terméktájékoztató
tartalmazza, amelyek megtalálhatók a forgalmazási helyeken és a www.cib.hu internetes oldalon.
A kibocsátó a CIB Bank Zrt. (eng.sz.: PSZÁF 957/1997/F; III/41.044-10/2002.). A Bank jogosult
meghatározni, hogy az általa jegyzett eladási árfolyamon egy ügyfél legfeljebb mekkora névértékő kötvény
vételére adhat megbízást. A jelen hirdetés közzétételekor a Bank legfeljebb 100 millió forint névértékő
kötvényre vonatkozó vételi megbízást fogad el egy ügyféltıl.
Jelen tájékoztató a CIB Bank Zrt. hirdetése, nem minısül ajánlattételnek, befektetési tanácsnak célja
kizárólag a figyelem felkeltése.
A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési
Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon,
illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál
részletes felvilágosítást.

lezárva: 2013. január 30.
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