
Összefoglaló 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az összefoglalók a nyilvánosságra hozatali követelményeket, az úgynevezett "Elemeket" 
tartalmazzák. Ezek az Elemek az A-E (A.1-E.7) számú fejezetekben találhatóak. 

Ez az összefoglaló az összes olyan Elemet tartalmazza, amit egy ilyen összefoglalónak tartalmaznia 
kell az ilyen fajtájú értékpapírok és kibocsátó esetén. Mivel bizonyos Elemek megjelenítése nem 
kötelező, ezért az Elemeknél egyes sorszámok hiányozhatnak. 

Annak ellenére, hogy egy Elemet meg kell jeleníteni az összefoglalóban az értékpapír fajtájára és a 
kibocsátóra tekintettel, előfordulhat, hogy mégsem adható releváns információ ezen Elem 
tekintetében. Ilyen esetben az összefoglaló az Elem rövid leírását tartalmazza azzal a 
megjegyzéssel, hogy az ”nem alkalmazható”. 
 

A szakasz – Bevezetés és Figyelmeztetések 
 

Elem Az elem leírása 
 

Közzétételi követelmények  
 

A.1 Figyelmeztetések Ezen összefoglaló az Alapprospektus és a releváns Végleges 
Feltételek bevezetőjeként olvasandó. A befektetőknek az 
Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntésüket az 
Alapprospektus és a releváns Végleges Feltételek teljes tartalmának 
mérlegelése alapján kell meghozniuk. 
 
Amennyiben a jelen tájékoztatóban szereplő információval 
kapcsolatban bírósági keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy 
az EGT tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes 
befektetőnek viselnie kell a bírósági eljárás megindítását 
megelőzően a jelen tájékoztató fordításának költségeit. 
 
Polgári jogi felelősség csak azokat a személyeket terheli, akik az 
összefoglalót készítették, beleértve az Alapprospektus fordítását is, 
de csak akkor, ha az összefoglaló szövege félrevezető, pontatlan 
vagy nem összeegyeztethető az Alapprospektus egyéb részeivel, 
vagy ha az összefoglaló az Alapprospektus egyéb részeivel 
összeolvasva nem tartalmazza a szükséges kulcsfontosságú 
információkat. 
 

A.2 Hozzájárulás a 
Prospektus 
felhasználásához 

[- nem alkalmazható -  
 
A Kibocsátó nem biztosított hozzájárulást az Alapprospektus és a 
Végleges Feltételek felhasználásához az Értékpapírok pénzügyi 
közvetítők általi későbbi újraértékesítése vagy végleges értékesítése 
céljából.] 
 
[[A Kibocsátó ezennel biztosítja hozzájárulását az Alapprospektus 
és a Végleges Feltételek felhasználásához az Értékpapírok 
pénzügyi közvetítők általi későbbi újraértékesítése vagy végleges 
értékesítése céljából.] 
 
[A Kibocsátó ezennel biztosítja hozzájárulását az Alapprospektus és 
a Végleges Feltételek felhasználásához az Értékpapíroknak a 
továbbiakban felsorolt pénzügyi közvetítő[k] általi későbbi 
újraértékesítése vagy végleges értékesítése céljából: [a pénzügyi 
közvetítők neve(i) és címe(i)]] 
 
Az ajánlati időszak, amely alatt a pénzügyi közvetítők az 
Értékpapírokat később újraértékesíthetik vagy véglegesen 
értékesíthetik, csak addig érvényes amíg az Alapprospektus és a 
Végleges Feltételek érvényesek a Prospektus-irányelv 9-es cikke 
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szerint, amint az a releváns Tagállamban átültatésre került [és a 
következő időszakban [kezdeti dátum] napjától [befejező dátum] 
napjáig]. 
 
Az Alapprospektus és a Végleges Feltételek felhasználásához 
bitosított hozzájárulás kizárólag a következő Tagállam(ok)ban 
történő felhasználás tekintetében biztosított: [ Cseh Köztársaság] 
[,][és] [ Francia Köztársaság] [,][és] [  Luxemburgi 
Nagyhercegség] [,][és] [Magyarország] [,][és] [Belga Királyság] 
[,][és] [ Spanyol Királyság] [,][és] [Hollandia] [,][és] [Lengyel 
Köztársaság] 
 
A hozzájárulás az Alapprospektus felhasználásához – beleértve 
minden kiegészítést csakúgy mint a kapcsolódó Végleges 
Feltételeket – a következő kikötések tárgyát képezik: (i) a jelen 
Alapprospektus és a Végleges Feltételek a potenciális befektetők 
részére csak a már közzétett kiegészítésekkel együtt közölhetőek és 
(ii) az Alapprospektus és a Végleges Feltételek használatánál 
mindegyik pénzügyi közvetítőnek biztosítania kell, hogy az adott 
jogrendszerben irányadó jogszabályokat betartja. 
 
Az egyes pénzügyi közvetítők által megtett ajánlat során az 
adott pénzügyi közvetítő fog egyidejűleg információt nyújtani 
az ajánlat feltételeivel és kikötéseivel kapcsolatban.] 
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B szakasz – Kibocsátó 
 

Elem Az elem leírása 
 

Közzétételi kötelezettség  

B.1 A Kibocsátó jogi 
és kereskedelmi 
neve 
 

A Bank jogi neve COMMERZBANK Aktiengesellschaft 
(Részvénytársaság) (a “Kibocsátó”, a “Bank” vagy 
“COMMERZBANK”, a konszolidált leányvállalataival együtt 
“COMMERZBANK Csoport” vagy a “Csoport”) és a Bank kereskedelmi 
neve COMMERZBANK. 
 

B.2 Székhelye/ jogi 
formája/ irányadó 
jog / bejegyzés 
állama 

A Bank bejegyzett székhelye Frankfurt am Main városban, a Német 
Szövetségi Köztársaságban található. 
 
A COMMERZBANK egy Részvénytársaság, amelyet a Német jog 
szerint alapítottak és aszerint is működik. A Részvénytársaságot a 
Német Szövetségi Köztársaságban alapították. 
 

B.4b Ismert tényezők, 
melyek hatással 
vannak a 
Kibocsátóra és 
az iparágra, 
amelyben 
működik 
 

A világgazdasági válság és különösen az jelzáloghitel-válság az 
Eurozónában a múltban jelentősen megterhelték a Csoport tőkéjét, 
pénzügyi helyzetét és működésének eredményeit és feltételezhető, 
hogy további jelentős ártalmas hatások érhetik a Csoportot a jövőben, 
különösen a válság újabb eszkalációja esetén. 

B.5 Szervezeti 
Struktúra 
 

A COMMERZBANK a COMMERZBANK Csoport anyavállalata. A 
COMMERZBANK Csoport közvetlen és közvetett tőkerészesedéssel 
rendelkezik számos vállalatban. 
 

B.9 Profitelőrejelzés 
és -becslés  

- nem alkalmazható - 
 
A Kibocsátó jelenleg nem készít profitelőrejelzéseket és 
profitbecsléseket. 
 

B.10 Korlátozások a 
historikus 
pénzügyi 
információkkal 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
jelentésekben 

- nem alkalmazható – 
 
Minősítéssel nem rendelkező könyvvizsgálói jelentések készültek 
mind a 2016-os üzleti év éves pénzügyi beszámolóiról és 
menedzsment riportjáról, mind a 2015-ös és 2016-os üzleti évek 
konszolidált pénzügyi beszámolóiről és menedzsment riportjairól. 

B.12 Kiemelt korábbi 
pénzügyi 
információk 
 

Az alábbi táblázat bemutatja a COMMERZBANK Csoport kiemelt 
korábbi pénzügyi információit, amelyek az IFRS szerint készült, 2015. 
és 2016. december 31-re vonatkozó auditált konszolidált pénzügyi 
beszámolókból, valamint a 2017. március 31-re készült konszolidált 
közbenső (ellenőrzött) pénzügyi beszámolóból származnak: 
 

Mérleg (€m) 
2015. december 

31.
*)
 

2016. 
december 

31. 

2017. március 
31.

**)
 

    
Eszközök összesen ..........................................................................................   532.701  480.450  490.257 

Saját tőke .........................................................................................................   30.125  29.64  29.81 

 
 Január – December Január – Március

**)
 

Eredménykimutatás 
(€m) 

2015
*)
 2016 2016

*)
 2017 

     
Adózás előtti eredmény 

vagy veszteség ................................................  
1.828 643 282 314 

Konszolidált eredmény 
vagy veszteség

***)
 .............................................  

1.084 279 169 217 
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*) 2015. évi számok, amelyeket egy, a jelentésben bekövetkező és egyéb változások miatt 

ismételünk. 
**)  A változások miatt 2017. március 31-ével a nem auditált konszolidált közbenső pénzügyi 

beszámolóban a 2016. december 31-ei Saját tőke visszamenőlegesen kiigazításra  került és a 
beszámoló szerint 29.589 millió Euró összegű 

***) A változások miatt kiigazított 2016-os számok. 
****) Amennyiben azok a COMMERZBANK részvényeseire vonatkoznak. 

 
 Nincsen lényeges 

hátrányos 
változás a 
Kibocsátó 
prospektusában, 
Jelentős 
változások a 
pénzügyi 
pozícióban 
 

2016. december 31. óta nem volt lényeges hátrányos változás a 
COMMERZBANK Csoport prospektusában. 
 
A COMMERZBANK 2017. második negyedévére negatív eredményre 
számít, ami a “Commerzbank 4.0” stratégiával összefüggésben 
felmerülő ügyfélátstrukturálásokkal kapcsolatos költségekből ered. A 
gyengébb piaci feltételek miatt a Bank 2017 első negyedévéhez 
képest 2017 második negyedévében alacsonyabb működési 
eredményre számít. A fentieken kívül nem következett be jelentős 
változsá a COMMERZBANK Csoport pénzügyi helyzetében 2017. 
március 31. óta.  
 

B.13 Közelmúltbeli 
események, 
melyek 
lényegesen 
befolyásolják a 
kibocsátó 
fizetőképességét 
 

- nem alkalmazható - 
 
Nincsenek olyan, a Kibocsátóra vonatkozó közelmúltbéli események, 
amelyek lényegesen befolyásolják a Kibocsátó fizetőképességének 
értékelését. 

B.14 A Kibocsátó 
függősége más 
csoportba tartozó 
vállalattól 
 

- nem alkalmazható - 
 
Ahogyan a B.5 elem alatt megadtuk, a COMMERZBANK a 
COMMERZBANK Csoport anyavállalata és független a 
COMMERZBANK Csoportba tartozó más szervezetektől. 
 

B.15 A Kibocsátó fő 
tevékenységei 

A COMMERZBANK Csoport tevékenységének középpontjában a 
pénzügyi szolgáltatások széles körének nyújtása áll magánszemély, 
kis- és középvállalati és intézményi ügyfelek részére 
Németországban, ideértve a bankszámlakezelést, fizetési 
műveleteket, hitelezést, megtakarítási és befektetési termékeket, 
értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint tőkepiaci és 
befektetési banki termékeket és szolgáltatásokat. Átfogó pénzügyi 
szolgáltatási stratégiája részeként a Csoport egyéb pénzügyi 
szolgáltatásokat is nyújt együttműködő pénzügyi szolgáltató 
partnereivel együtt, ideértve különösen lakástakarékhiteleket, 
vagyonkezelést és biztosításokat. A Csoport folyamatosan növeli 
szerepét, mint az egyik legnagyobb német exportfinanszírozó. 
Németországi tevékenységén kívül a Csoport nemzetközileg is aktív 
leányvállalatai, fióktelepei és befektetései révén főként Európában. 
Nemzetközi tevékenységeinek középpontjában a lengyelországi 
üzlete, valamint annak a célnak a megvalósítása áll, hogy átfogó 
szolgáltatásokat nyújtson német kis- és közepes vállalatok számára 
Nyugat-Európában, Közép- és Kelet-Európában, valamint Ázsiában. 
 
A COMMERZBANK Csoport jelenleg három üzletágra oszlik – Private 
and Small Business Customers, Corporate Clients és Asset & Capital 
Recovery (ACR) - továbbá az Egyebek és Konszolidáció divíziókra. 
 

B.16 Irányító felek - nem alkalmazható - 
 
A COMMERZBANK irányítását nem adta át más társaságnak, vagy 
személynek például uralmi szerződés alapján, továbbá nem áll más 
társaság, vagy személy irányítása alatt a Német Értékpapír-akvizíciós 
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és Felvásárlási Törvény (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) 
alapján. 
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C szakasz – Értékpapírok 
 

Elem Az elem leírása 
 

Közzétételi követelmény 

C.1 Értékpapírok 
fajtája és 
osztálya / 
Értékpapír-
azonosító szám 
 

Értékpapírok fajtája és osztálya 
 
Az értékpapírok határozott idejű kötvények (az "Értékpapírok").  
 
[Valamennyi Értékpapír-sorozatot][Az Értékpapírokat] egy 
összevont címletű (globális) bemutatóra szóló kötvény testesíti 
meg.] 
[Valamennyi Értékpapír-sorozatot][ Az Értékpapírokat] 
dematerializált formában bocsátották ki.] 
 
Értékpapír-azonosító szám(ok) 
 
[Értékpapír-azonosító szám(ok)] 
[Az értékpapír-azonosító szám(ok) (i.e. ISIN [és helyi kódok] [és 
mnémonique] [és exchange kód] [és [●]])valamennyi értékpapír-
sorozat tekintetében az Összefoglalóhoz csatolt mellékletben 
szerepelnek.][Az értékpapír-azonosító szám(ok) (i.e. ISIN [és helyi 
kódok] [és mnémonique] [és exchange kód] [és [●]]) valamennyi 
Értékpapír tekintetében az Összefoglalóhoz csatolt mellékletben 
szerepelnek.] 
 

C.2 Az értékpapírok 
pénzneme 
 

[Az értékpapír-sorozatok] [Az Értékpapírok] [Kibocsátás 
Pénzneme]-ben kerültek kibocsátásra ("Kibocsátás Pénzneme"). 

C.5 Az értékpapírok 
szabad 
átruházhatóságár
a vonatkozó 
korlátok 
 

[Az Értékpapírok valamennyi sorozata szabadon átruházható] [Az 
Értékpapírok szabadon átruházhatók], kibocsátási és értékesítési 
korlátozásokra, a vonatkozó jogszabályokra és a klíring rendszer 
szabályaira is tekintettel. 
 

C.8 Az 
értékpapírokhoz 
kapcsolódó jogok 
(az Értékpapírok 
rangsorolásával 
és e jogok 
korlátozásával 
együtt) 
 

Az Értékpapírokra irányadó jog 
 
Az Értékpapírokra a német jog az irányado. [Az Értékpapírok 
előállítására a [jogrendszer] joga az irányadó.] 
 
Visszafizetés 
 
Az Értékpapírok alapján a befektetőnek joga van a Visszaváltási 
Összeg megfizetésére [és/vagy a Mögöttes Eszköz átadására]. 
 
Egy Értékpapír tulajdonosa a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
megfizetésére [vagy a megfelelő számú Mögöttes Eszköz 
átadására] jogosult. 
 
[Továbbá az Értékpapír tulajdonosa a szerződési feltételek 
függvényében jogosult [kamatok] [és][,] [Fix Összeg(ek)] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)] [és][,] [Tejesítménybónusz] kifizetésére.]  
 

Értékpapírok Automatikus Elővisszaváltás lehetőségével 

 
Automatikus Elővisszaváltás 
 
A szerződéses feltételekben meghatározottak szerint az 
Értékpapírok automatikusan megszűnnek és visszaválthatók az 
adott Automatikus Elővisszaváltás Napján Értékpapíronként az 
Automatikus Elővisszaváltási Összegért. 
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Valamennyi Értékpapír  

 
Helyesbítések és Rendkívüli Megszüntetés 
 
Adott körülmények esetén a Kibocsátó jogosult lehet arra, hogy 
bizonyos helyesbítéseket végezzen. Továbbá a Kibocsátó jogosult 
lehet arra, hogy az Értékpapírokat adott esetmények bekövetkezése 
esetén rendkívüli megszüntetés útján megszüntesse. 
 
Az Értékpapírok rangsorolása 
 
Az Értékpapírok szerinti kötelezettségek a Kibocsátó közvetlen, 
feltétlen és biztosítatlan (nicht dinglich besichert) kötelezettségei, 
amelyek a vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezései hiányában 
legalább azonos ranghelyen szerepelnek a Kibocsátó egyéb nem 
alárendelt és biztosítatlan (nicht dinglich besichert) 
kötelezettségével. 
 
Felelősségkorlátozás 
 
A Kibocsátó annyiban felel az Értékpapírokkal kapcsolatos 
tevékenységéért vagy mulasztásáért, amennyiben az Értékpapírok 
szerinti kötelezettségeit gondatlanul vagy szándékosan megszegi, 
vagy egyéb kötelezettségét súlyosan gondatlanul vagy szándékosan 
megszegi. 
 
Bemutatási Időszakok és Jegyzés 
 
Az Értékpapírok bemutatására nyitvaálló időszak (Német Polgári 
Törvénykönyv (a “BGB”) 801. § 1. bekezdés, 1. mondat) tíz év és a 
bemutatási időszak alatt bemutatott Értékpapírok szerinti igények 
elévülési ideje a bemutatási időszak lejártától számított két év. 
 

C.11 Bevezetés a 
szabályozott 
vagy azzal 
egyenértékű 
piacra  
 

[[A Kibocsátó az Értékpapírok valamennyi sorozata tekintetében] [A 
Kibocsátó az Értékpapírok tekintetében] a [barcelonai tőzsde] [,][és] 
[ az amszterdami Euronext Amsterdam N.V.] [,][és] [a brüsszeli 
Euronext Brussels N.V./S.A.] [,][és] [a párizsi Euronext Paris S.A.] 
[,][és] [a madridi tőzsde]szabályozott piac(ok)ra történő bevezetést 
tervezi [ [dátum]-tól].] 
 
[A korábban bevezetett Értékpapírokat már forgalomba helyezték 
[az előbbiekben említett szabályozott piac(ok)on] [barcelonai 
tőzsdén] [,][és] [ az amszterdami Euronext Amsterdam N.V.-n] 
[,][és] [a brüsszeli Euronext Brussels N.V./S.A.-n] [,][és] [a párizsi 
Euronext Paris S.A.-n] [,][és] [a madridi tőzsdén].] 
 
[- nem alkalmazandó - 
 
[[Az Értékpapírok egyik sorozatát sem kívánják bevezetni 
szabályozott piacra.][Az Értékpapírokat nem kívánják bevezetni 
szabályozott piacra.]] 
 
[[Azonban a Kibocsátó [dátum] hatállyal be kívánja vezetni 
valamennyi Értékpapír sorozatot [nem szabályozott piac(ok)ra], 
[amely] [amelyek] a 2004/39/EK irányelv tekintetében nem 
minősülnek szabályozott piacnak.] 
[[Azonban a Kibocsátó [dátum] hatállyal be kívánja vezetni az 
Értékpapírokat [nem szabályozott piac(ok)ra], [amely] [amelyek] a 
2004/39/EK irányelv tekintetében nem minősülnek szabályozott 
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piacnak.] 
 

C.15 A Mögöttes 
Eszközök 
befolyása az 
értékpapírok 
értékére: 
 

A Mögöttes Eszközök befolyása a futamidő alatt: 
 

1.  Kamat 

 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa [egy alkalommal] [több 
alkalommal] részesül kamatfizetésben az Értékpapírok futamideje 
alatt. 
 
[Egy Kupon Kifizetés esetén a Lejárat Napján][Az Értékpapírok 
[kamatszámítás kezdőnapja]-tól a Lejárat Napját megelőző nap 
végéig (ideértve ezt a napot) [[kamatláb] mértékben kamatoznak] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő kamatlábak szerint 
kamatoznak]. A kamat a Lejárat Napján utólag fizetendő.] 
 
[Több Kupon Kifzetés esetén][Az Értékpapírok [[kamatláb] szerinti] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő kamatlábak 
szerinti] mértékben kamatoznak a [kamatszámítás kezdőnapja]-tól 
(ideértve ezt a napot) az első Kamatfizetési Napig (kivéve ezt a 
napot), és ezután bármely Kamatfizetési Naptól (ideértve ezt a 
napot) a következő Kamatfizetési Napig (kivéve ezt a napot) 
(bármely ilyen időszak egy “Kamatfizetési Időszak”). A kamat 
minden egyes Kamatfizetési Időszak tekintetében utólag fizetendő 
az adott Kamatfizetési Napon. 
 
"Kamatfizetési Nap" jelenti [kamatfizetési napok]-t és a Lejárat 
Napját.]  Amennyiben valamely Kamatfizetési Nap nem Kifizetési 
Munkanap, a kamatot a következő, Kifizetési Munkanapnak számító 
napon kell megfizetni (az adott Kamatfizetési Időszak 
[helyesbítésével][helyesbítése nélkül] és a kamat összege a 
vonatkozó Kamatfizetési Időszakra fizetendő).] 
 

2. Fix Összeg(ek) 

 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa [egy] [több] alkalommal 
részesül Fix Összeg kifizetésében az Értékpapírok futamideje alatt. 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa az [adott] Fix Összegre 
jogosult Értékpapíronként a Fix Összeg Kifizetési Napján [a 
következő táblázatban foglaltak szerint: 

 

Fix Összeg Kifizetési Napja [Fix Összeg] 

[Fix Összeg Kifizetési Napja] [Fix Összeg] 
[adjon hozzá annyi sort, amennyi szükséges]  

] 
 
["Fix Összeg" jelenti [Fix Összeg]. 
 
"Fix Összeg Kifizetési Napja" jelenti a [Fix Összeg Kifizetési 
Nap(ok)at.]] 
 

3. Bónusz Összeg(ek) 

 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa [egy] [több] Bónusz 
Összeg kifizetésben részesül az Értékpapírok futamideje alatt a 
Mögöttes Eszköz[ök] teljesítményétől függően. 
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1. variáció: Bónusz Összeg (klasszik) 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa a Bónusz Összeg Kifizetési 
Napon jogosult az [adott] Bónusz Összegre Értékpapíronként 
azonban csak akkor, ha az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napot 
közvetlenül megelőző Értékelési Napon [az] [valamennyi] [Második 
Legrosszabbul Teljesítő] [Mögöttes Eszköz] [Kosárteljesítmény] 
[egyenlő] [vagy] [meghaladja] [az [adott] [Kosár] Kötési Árfolyam 
%-t] [az [adott] [Automatikus Elővisszaváltási Korlát] [Korlát]. 
Bármely egyéb esetben nem fizetendő Bónusz Összeg az adott 
Bónusz Összeg Kifizetési Napon. 
 
"Bónusz Összeg" Értékpapíronként jelenti [[bónusz összeg]]-t [az 
adott Bónusz Összeg Kifizetési Nap tekintetében a “Bónusz Összeg 
Kifizetési Nap” definíciójában meghatározott táblázatban ekként 
meghatározott összeg [az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott összeg] [.] ] 
 
"Bónusz Összeg Kifizetési Nap" jelenti [Bónusz Összeg Kifizetési 
Nap(ok)]-at. [a következő táblázatban meghatározott dátumokat] 

 

 

Bónusz Összeg Kifizetési 
Nap(ok) 

[Bónusz Összeg] 

[Bónusz Összeg Kifizetési 
Nap(ok) 

[Bónusz Összeg] 

[adjon hozzá annyi sort, amennyi szükséges]  
] 

 
[„Korlát” jelenti a [[korlát] [az Összefoglaló mellékletét képező 
táblázatban meghatározott Korlátot].] 
 
2. variáció: Változó Bónusz Összeg 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa jogosult az [adott] Bónusz 
Összegre Értékpapíronként a Bónusz Összeg Kifizetési Napon, 
amennyiben kifizetésre sor kerül. 
 
"Bónusz Összeg" Értékpapíronként jelenti egy adott Bónusz 
Összeg Kifizetési Nap tekintetében 
 
(i) [bónusz összeg 1] azonban csak akkor, ha a Bónusz Összeg 

Kifizetési Napot közvetlenül megelőző Értékelési Napon 
valamennyi Mögöttes Eszköz releváns ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint %-a a releváns Kötési Árfolyamnak; vagy 

 
(ii) [bónusz összeg 2] azonban csak akkor, ha a Bónusz Összeg 

Kifizetési Napot közvetlenül megelőző Értékelési Napon 
bármely Mögöttes Eszköz releváns ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint %-a a releváns Kötési Árfolyamnak; vagy 

 
(iii) [EUR][[pénznem]] 0 (nulla) minden egyéb esetben. 
 
3. variáció: Memory Bónusz Összeg 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa a Bónusz Összeg Kifizetési 
Napon jogosult az [adott] Bónusz Összegre Értékpapíronként 
azonban csak akkor, ha az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napot 
közvetlenül megelőző Értékelési Napon [az] [valamennyi] Mögöttes 
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Eszköz [egyenlő] [vagy] [meghaladja] [az [adott] Kötési Árfolyam 
%-t] [az [adott] [Automatikus Elővisszaváltási Korlát] [Korlát]. 
Bármely egyéb esetben nem fizetendő Bónusz Összeg az adott 
Bónusz Összeg Kifizetési Napon. 
 
"Bónusz Összeg" Értékpapíronként az adott Bónusz Összeg 
Kifizetési Nap vonatkozásában egy, az alábbi képlet szerint a 
Kibocsátás Pénznemében meghatározott összeget jelenti: 
 
BA = N x []% x (1+ NBAPD) 
 
ahol 
"BA" jelenti a Bónusz Összeget Értékpapíronként, "N" jelenti 
[[névérték] (a "Névérték")] [a Névérték], és "NBAPD" jelenti az 
adott Bónusz Összeg Kifizetési Nap (kivéve ezt a napot) és az előző 
Bónusz Összeg Kifizetési Nap – amelyen Bónusz Összeg 
kifizetésére sor került – (kivéve ezt a napot) között eltelt Bónusz 
Összeg Kifizetési Napok számát, vagy amennyiben korábban nem 
történt Bónusz Összeg kifizetése az adott Bónusz Összeg Kifizetés 
Napja előtt, úgy a [Kezdő Dátum] [dátum]. 
 
[„Korlát” jelenti a [[korlát] [az Összefoglaló mellékletét képező 
táblázatban meghatározott Korlátot].] 
 
4. variáció: Feltételes Bónusz Összeg 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa jogosult az [adott] Bónusz 
Összegre Értékpapíronként a Bónusz Összeg Kifizetési Napon, 
amennyiben kifizetésre sor kerül. 
 
"Bónusz Összeg" Értékpapíronként az adott Bónusz Összeg 
Kifizetési Nap vonatkozásában egy, az alábbi képlet szerint a 
Kibocsátás Pénznemében meghatározott összeget jelenti: 
 
(i) Amennyiben az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napot 

közvetlenül megelőző Értékelési Napon a Teljesítmény 
meghaladja a [performance range (PR) 1 barrier]-t, a Bónusz 
Összeget a következő képlet szerint kell meghatározni:  

 

 BA = N x [ [fix százalék (FP)]% + (NBAPD x [FP]%) ] 

 
VAGY 
 
(ii) Amennyiben az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napot 

közvetlenül megelőző Értékelési Napon a Teljesítmény 
kevesebb, mint [PR 1 barrier], de egyenlő a [PR 2 barrier)]-rel 
vagy meghaladja azt, a Bónusz Összeget a következő képlet 
szerint kell meghatározni: 

 

BA = N x [ ([hozzáadott százalék (AP) 1]% + [FP]%)  

+ (NBAPD x [FP]%) ] 

 
VAGY 
 
(iii) Amennyiben az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napot 

közvetlenül megelőző Értékelési Napon a Teljesítmény 
kevesebb, mint [PR 2 barrier], de egyenlő a [PR 3 barrier)]-rel 
vagy meghaladja azt, a Bónusz Összeget a következő képlet 
szerint kell meghatározni: 
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 BA = N x [ ([AP 2]% + [FP]%) + (NBAPD x [FP]%) ] 

 
[illesszen be annyi esetet, amennyi szükséges az alábbi logika 
szerint (n 3-at jelent, és valamennyi további esetben egy 3-nál 
nagyobb, megfelelő számot)][VAGY 
 
([iv] [●]) Amennyiben az adott Bónusz Összeg Kifizetési 

Napot közvetlenül megelőző Értékelési Napon a Teljesítmény 
kevesebb,mint [PR n barrier], de egyenlő a [PR n+1 barrier)]-
rel vagy meghaladja azt, a Bónusz Összeget a következő 
képlet szerint kell meghatározni: 

 

 BA = N x [ ([AP n]% + [FP]%) + (NBAPD x [FP]%) ] 

] 
 
VAGY 
 
([iv] [v] [●]) bármely egyéb esetben a Bónusz Összeg [EUR] 

[[kibocsátási pénznem]] 0 (nulla). 
 
Ahol a fenti számítások céljából, 
 
BA = N x []% x (1+ NBAPD) 
 
ahol 
"BA" jelenti a Bónusz Összeget Értékpapíronként, "N" jelenti 
[[névérték] (a "Névérték")] [a Névérték], és "NBAPD" jelenti az 
adott Bónusz Összeg Kifizetési Nap (kivéve ezt a napot) és az előző 
Bónusz Összeg Kifizetési Nap – amelyen Bónusz Összeg 
kifizetésére sor került – (kivéve ezt a napot) között eltelt Bónusz 
Összeg Kifizetési Napok számát, vagy amennyiben korábban nem 
történt Bónusz Összeg kifizetése az adott Bónusz Összeg Kifizetés 
Napja előtt, úgy a Kezdő Dátum. 
 

4. Fix Összeg & Bónusz Összeg 

 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa jogosult (i) a Fix Összegre 
az adott Fix Összeg Kifizetési Napon és (ii) a Bónusz Összeg(ek)re 
az adott Bónusz Összeg Kifizetési Napokon, amennyiben ilyen 
kifizetésére sor kerül. A Befektetőket arra kérük, hogy az előző két 
szakaszt olvassák el. 
 

5. Teljesítmény Összeg(ek) 

 
1. variáció: Teljesítmény 
 
A Teljesítmény Összeg a Teljesítmény Összeg Kifizetési Napon 
akkor kerül kifizetésre, ha a Mögöttes Eszközök teljesítményeinek 
átlaga az adott Értékelési Napon 100% fölött van. A meghatározott 
számú legjobban teljesítő Mögöttes Eszközök teljesítményeit egy 
meghatározott százalékkal helyettesítjük. 
 
2. variáció: Limitált Teljesítmény 
 
A Teljesítmény Összeg a Teljesítmény Összeg Kifizetési Napon 
akkor kerül kifizetésre, ha a Mögöttes Eszközök teljesítményeinek 
átlaga az adott Értékelési Napon 100% fölött van. A meghatározott 
számú legjobban teljesítő Mögöttes Eszközök teljesítményeit egy 
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meghatározott százalékkal helyettesítjük. Továbbá, a fennmaradó 
Mögöttes Eszköz teljesítményét ugyanerre a százalékra korlátozzuk 
(limitáljuk). 
 
Mindkét variáció: 
 
Az Értékpapírok valamennyi tulajdonosa jogosult az [adott] 
Értékpapíronként meghatározott Teljesítmény Összegre a 
Teljestmény Összeg Kifizetési Napon [az alábbi táblázatban 
meghatározottak szerint: 

 

Teljesítmény Összeg Kifizetési Nap [Teljesítmény Összeg] 

[Teljesítmény Összeg Kifizetési Nap] [Teljesítmény Összeg] 
[illesszen be annyi sort, ahány szükséges]  

] 
 
["Teljesítmény Összeg" jelenti Értékpapíronként [Teljesítmény 
Összeg] [egy adott Teljesítmény Összeg Kifizetési Napra 
vonatkozóan egy Kibocsátási Pénznemben meghatározott, az alábbi 
képlet szerint számított összeget: 
 

 











 1

UdlyNumber

WPerfFPerfUdlyNumber
;0NPA

ALL

nFIXED  

 
ahol 
"PA" jelenti a Teljesítmény Összeget Értékpapíronként, "N" jelenti 
[[névérték] (a "Névérték")] [a Névérték], "NumberUdlyFIXED" jelenti 
azoknak a Mögöttes Eszközöknek a számát, amelyek viszonyában a 
Teljesítmény meghatározott, "FPerf" jelenti a Fix Teljesítményt, 
"NumberUdlyALL" jelenti a Mögöttes Eszközök teljes számát és 
"WPerfn" jelenti a fennmaradó Mögöttes Eszköz Teljesítményének 
az összegét.] 
 

Minden Értékpapír Automatikus Elővisszaváltással 

 
Függetlenül az Értékpapírok Lejárat Napja előtti visszaváltására 
vonatkozó bármely egyéb jogtól, az Értékpapírok automatikusan 
megszűnnek és visszaváltandóak [a] [egy] Automatikus 
Elővisszaváltási Napon Értékpapíronként [az adott Előértékelési 
Napra vonatkozóan alkalmazandó] Automatikus Elővisszaváltási 
Összegért [amennyiben [a Monitoring Időszak] [a [kezdő naptól]-tól 
kezdődő és ezt a napot is tartalmazó időszak] [a Kötés Napja]-tól a 
[[záró nap]]]-ig a releváns ár [egyenlő vagy] [magasabb] 
[alacsonyabb], mint [az [adott] Kötési Árfolyam ●%-a] [az 
[Automatikus Elővisszaváltási Korlát] [a Korlát]] [amennyiben az 
ilyen Automatikus Elővisszaváltási Napot közvetlenül megelőző 
Előértékelési Napon [a] [valamennyi] [Második Legrosszabbul 
Teljesítő] [Mögöttes Eszköz] [Kosárteljesítmény] [egyenlő vagy] 
[magasabb] [alacsonyabb], mint [az [adott] [Kosár] Kötési Árfolyam 
●%-a] [az [Automatikus Elővisszaváltási Korlát] [a Korlát] az adott 
Előértékelési Napra vonatkozóan] [.] [ahogyan az az alábbi 
táblázatban szerepel: 
 [ 

Előértékelé
si Nap 

[Automatikus 
Elővisszaváltási 
Korlát] [Korlát] 

Automatikus 
Elővisszavált
ási Nap 

Alkalmazandó 
Automatikus 
Elővisszaváltási 
Összeg 
Értékpapíronkén
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t 

[dátum] [a vonatkozó 
Kötési Árfolyam 
●%-a] [összeg] 
[index pontok] 

[dátum] [automatikus 
elővisszaváltási 
összeg] 

[illesszen be annyi sort, ahány szükséges]  
] 

 
Az Értékpapírokkal kapcsolatos jogok az [adott] Automatikus 
Elővisszaváltási Összeg [és az [adott] [Bónusz] [Fix] [Teljesítmény] 
Összeg] [adott] Automatikus Elővisszaváltási Napon történő 
megfizetésével szűnnek meg. 
 
A Mögöttes Eszközök hatása lejáratkor: 
 

1.  Bónusz – Egy Mögöttes Eszköz 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Bónusz Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a Mögöttes 
Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatben meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát] [a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az 
alábbi képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza: 

 

 















iNITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
;PFmaxN  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol, 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti a [részesedési 
faktor] (a "Részesedési Faktor"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési 
Árfolyam”)][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
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Bónusz Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a Mögöttes 
Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatben meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az 
alábbi képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza: 

 

 












INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
;PFmaxN  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol, 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti a [részesedési 
faktor] (a "Részesedési Faktor"), "UnderlyingiFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési 
Árfolyam”)][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam]. 
 

2.  Bónusz – Több Mögöttes Eszköz 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Bónusz Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi 
Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
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INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
;PFmaxN  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol, 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti a [részesedési 
faktor] (a "Részesedési Faktor"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] 
Értékelési Napon és Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a Legrosszabul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz  C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyamát. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Bónusz Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázat C 20 elemében meghatározott Kötési Árfolyam] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázat C 20 elemében 
meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az alábbi 
képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza: 

 

 












INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
;PFmaxN  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol, 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti a [részesedési 
faktor] (a "Részesedési Faktor"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] 
Értékelési Napon és Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz C. 20 elemben szereplő 



Összefoglaló 
 

táblázatban meghatározott Kötési Árfolyamát. 
 

3. Feltételes Bónusz 

 
Feltételes Bónusz Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai 
a Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, vagy (ii) egy Mögöttes Eszköz 
teljesítményéhez kötött összeggel.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napra meghatározott 

Teljesítmény [egyenlő vagy] magasabb, mint [teljesítmény], 
valamennyi Értékpapírt a Névértéknek megfelelő 
Visszaváltási Összeg megfizetéséért váltható vissza; 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol, 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési Árfolyam”)] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési Árfolyam]. 
 

4. High Watermark – Egy Mögöttes Eszköz 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
High Watermark Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a 
Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatben meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az 
alábbi képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza: 

 

 










 1

Underlying

Underlying
;0maxNN

INITIAL

LB  

 
Egyébként 
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2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 
Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingLB" jelenti a 
Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns árát a [Visszatekintési 
Időszak alatt] [bármely Megfigyelési Napon], "UnderlyingFINAL" 
jelenti a Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési 
Napon és "UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési 
Árfolyam”)] [az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
High Watermark Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a 
Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatben 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát] [a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
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Underlying

Underlying
;0maxNN

INITIAL

LB  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol,  
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingLB" jelenti a 
Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns árát a [Visszatekintési 
Időszak alatt] [bármely Megfigyelési Napon], "UnderlyingFINAL" 
jelenti a Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési 
Napon és "UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési 
Árfolyam”)] [az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam]. 
 

5. High Watermark – Több Mögöttes Eszköz 

 



Összefoglaló 
 

1. variáció: Európai Korlát 
 
High Watermark Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az alábbi 
képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza: 
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UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
;0maxNN

INITIAL

LB  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol,  
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingLB" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns 
árát a [Visszatekintési Időszak alatt] [bármely Megfigyelési Napon] 
"Worst UnderlyingFINAL" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és Worst 
UnderlyingINITIAL" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyamát. 
 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
High Watermark Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat napján jogosultak a Visszaváltási Összegre, amely a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára mindenkor [egyenlő 
vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az alábbi 
képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért váltandó 
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vissza: 
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UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
;0maxNN

INITIAL

LB  

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingLB" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns 
árát a [Visszatekintési Időszak alatt] [bármely Megfigyelési Napon] 
"Worst UnderlyingFINAL" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és Worst 
UnderlyingINITIAL" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyamát. 
 

6. Átváltoztatható – Egy Mögöttes Eszköz - 
Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel [annak százalékos arányával], vagy 
(ii) egy Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött összeggel. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatben meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-nak megfelelő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
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Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési Árfolyam”)] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyamot]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy 
(ii) egy Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött összeggel.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatben 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-nak megfelelő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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FINAL
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Underlying
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a „Kötési Árfolyam”)] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyamot]. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy 
(ii) egy Mögöttes Eszköz teljesítményéhez kötött összeggel. 
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 

Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatben 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]] 
és/vagy amennyiben (ii) a Monitoring Időszak alatt a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] 



Összefoglaló 
 

magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]%-a][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatben meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-nak 
megfelelő Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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Underlying
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Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti a Mögöttes Eszköz [[kötési árfolyam] (a 
„Kötési Árfolyam”)] [az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő Kötési Árfolyam]. 
 

7. Átváltoztatható – Több Mögöttes Eszköz - 
Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy 
(ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményéhez kötött összeggel.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára 
mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-nak megfelelő Visszaváltási 
Összegért váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 
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Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
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[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
vonatkozásában a [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy 
(ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményéhez kötött összeggel.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes 

Eszköz] [a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz] vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, 
mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott százalékos arány]][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési árfolyam] 
[a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Korlát], 
egy előre meghatározott Korlát, valamennyi Értékpapírt egy a 
Névértéknek megfelelő Visszaváltási Összegért kell 
visszaváltani. 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
vonatkozásában a [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő (i) a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy 
(ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményéhez kötött összeggel.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára 
mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
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meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát] és/vagy 
amennyiben (ii) a Monitoring Időszak alatt [valamennyi 
Mögöttes Eszköz] [a [Második] Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz] vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]%-a][a táblázat C.20 elemében meghatározott Kötési 
árfolyam] [a táblázat C.20 elemében meghatározott Korlát], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-nak megfelelő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Minden Értékpapír a következő képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összeg megfizetése mellett kerül 
visszaváltásra: 

 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
vonatkozásában a [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

8. Átváltoztatható – Egy Mögöttes Eszköz - 
Átadási Kötelezettség 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy (ii) 
a Mögöttes Eszköz átadására.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-nak megfelelő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
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[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy (ii) 
a Mögöttes Eszköz átadására.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-nak megfelelő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 

 
Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

 
Variant 3: Kombinált Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely egyenlő a Névértékkel, [annak százalékos arányával] vagy (ii) 
a Mögöttes Eszköz átadására.  
 
Két lehetséges szcenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 

Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
és/vagy amennyiben (ii) a Monitoring Időszak alatt a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-nak 
megfelelő Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
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Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

 

9. Átváltoztatható - Több Mögöttes Eszköz- 
Átadási Kötelezettség 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak vagy (i) egy Visszaváltási Összeg 
kifizetésére, amely egyenlő lesz a Névértékkel, [annak százalékos 
arányával] vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
átadására. 
 
Két lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján történő 
visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára mindenkor [egyenlő 
vagy] magasabb, mint a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz [a Kötési Árfolyam [százaléka][a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott százalékos aránya]][a C. 
20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyama] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlátja]], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-nak megfelelő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza, 

 
Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 

Eszköz jelen Összefoglaló mellékletét képező táblázatban 
foglalt Átadási Összegen] váltandó vissza, [amely Átadási 
Összeg a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz száma, 
amely a Névértéknek C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyammal való elosztásával 
számítandó ki]. 

 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak vagy (i) egy Visszaváltási Összeg 
kifizetésére, amely egyenlő lesz a Névértékkel, [annak százalékos 
arányával] vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
átadására.  
 
Két lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján történő 
visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes 

Eszköz] [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz] 
vonatkozó ára mindenkor [egyenlő vagy] magasabb, mint a 
Mögöttes Eszköz [a Kötési Árfolyam [százaléka][a C. 20 
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elemben szereplő táblázatban meghatározott százaléka]] [a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapírt egy a Névérték 
[százalék]-nak megfelelő Visszaváltási Összegért kell 
visszaváltani. 

 
Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 

Eszköz C. 20 elemben szereplő táblázatban foglalt Átadási 
Összegen] váltandó vissza, [amely Átadási Összeg a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz száma, amely a 
Névértéknek C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyammal való elosztásával 
számítandó ki]. 

 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Átváltoztatható Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak vagy (i) egy Visszaváltási Összeg 
kifizetésére, amely egyenlő lesz a Névértékkel, [annak százalékos 
arányával] vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
átadására.  
 
Két lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján történő 
visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 

Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint az 
adott Mögöttes Eszköz [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban szereplő százalékos arány]][a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Korlát]] és/vagy amennyiben (ii) a Monitoring 
Időszak alatt a Mögöttes Eszköz vonatkozó ára mindenkor 
[egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam 
[százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő 
százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][ a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-nak megfelelő Visszaváltási 
Összegért váltandó vissza. 

 
Egyébként 
 
2. Valamennyi Értékpapír [a Mögöttes Eszköz [értékpapírok 

száma] [(az “Átadási Összeg”)]] [az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő Átadási Összegen] váltandó vissza, 
[amely Átadási Összeg a Mögöttes Eszköz száma, amely a 
Névértéknek a [kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő Kötési Árfolyammal] való elosztásával 
számítandó ki]. 

 

10. Airbag – Egy Mögöttes Eszköz 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Airbag Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, amely 
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vagy (i) a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ, megszorozva egy 
Részesedési Faktorral, vagy (ii) a Névértékkel egyenlő, vagy (iii) a 
Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír az 
alábbi képlet szerint meghatározott Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függően:  

 

 










 1

Underlying

Underlying
PFNN

INITIAL

FINAL  

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) [alacsonyabb][egyenlő vagy alacsonyabb][a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
és amennyiben (ii) [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]] [[korlát][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi 
Értékpapír a Névértékkel egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINALl

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti [teljesítési faktor] (a 
"Részesedési Faktor"); "UnderlyingFINAL" jelenti a Mögöttes Eszköz 
vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és "UnderlyingINITIAL" 
jelneti [[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] [ [a jelen 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Airbag Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, amely 
vagy (i) a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ, megszorozva egy 
Részesedési Faktorral, vagy (ii) a Névértékkel egyenlő, vagy (iii) a 
Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ. 
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Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 

 

 










 1

Underlying

Underlying
PFNN

INITIAL

FINAL  

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal [alacsonyabb] 
[egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], és amennyiben (ii) 
mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam 
[százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő 
százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], valamennyi Értékpapír a Névértékkel egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza:  
 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti [teljesítési faktor] (a 
"Részesedési Faktor"); "UnderlyingFINAL" jelenti a Mögöttes Eszköz 
vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és "UnderlyingINITIAL" 
jelenti [[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] [a jelen 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam]. 
 
 

11. Airbag – Több Mögöttes Eszköz 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Airbag Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, amely 
vagy (i) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményétől 
függ, megszorozva egy Részesedési Faktorral, vagy (ii) a 
Névértékkel egyenlő, vagy (iii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 



Összefoglaló 
 

Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban szereplő százalékos arány]] [a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban szereplő 
Korlát], valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint 
meghatározott Visszaváltási Összegért váltandó vissza a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményétől 
függően: 

 

 










 1

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
PFNN

INITIAL

FINAL  

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára (i) az adott 
Mögöttes Eszközre vonatkozóan [alacsonyabb][egyenlő vagy 
alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban szereplő százalékos arány]] [a C. 20 
elemben szereplő táblázatban szereplő Kötési Árfolyam] [a C. 
20 elemben szereplő táblázatban szereplő Korlát], és 
amennyiben (ii) az adott Mögöttes Eszközre vonatkozóan 
[egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 
20 elemben szereplő táblázatban szereplő százalékos arány]] 
[a C. 20 elemben szereplő táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban szereplő 
Korlát], valamennyi Értékpapír a Névértékkel egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol  
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti [teljesítési faktor] (a 
"Részesedési Faktor"); "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] 
Értékelési Napon és "Worst UnderlyingINITIAL" jelenti az adott 
Mögöttes Eszköz a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Airbag Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a Lejárat 
Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, amely 
vagy (i) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményétől 
függ, megszorozva egy Részesedési Faktorral, vagy (ii) a 
Névértékkel egyenlő, vagy (iii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 



Összefoglaló 
 

Eszköz teljesítményétől függ.  
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes 

Eszköz][a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz] 
vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint az 
adott Mögöttes Eszköz [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír az alábbi képlet 
szerint meghatározott Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza: 

 

 










 1

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
PFNN

INITIAL

FINAL  

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [legalább egy 

Mögöttes Eszköz][a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz] vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal az adott 
Mögöttes Eszközre vonatkozóan [alacsonyabb][egyenlő vagy 
alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott százalékos arány]] [a C. 
20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], és amennyiben (ii) az adott Mögöttes 
Eszközre vonatkozóan mindvégig [egyenlő vagy] magasabb 
[a Kötési Árfolyam [százalék][ a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott százalékos arány]] [a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névértékkel 
egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "PF" jelenti [teljesítési faktor] (a 
"Részesedési Faktor"); "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] 
Értékelési Napon és "Worst UnderlyingINITIAL" jelenti az adott 
Mögöttes Eszköz a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam. 
 

12. Rendement – Egy Mögöttes Eszköz- 
Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 



Összefoglaló 
 

Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) [alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] 
[a Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő 
Kötési Árfolyam][[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], és amennyiben (ii) 
[egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát] [a Korlát] 
[az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával 
egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol  
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] 
[a jelen Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 



Összefoglaló 
 

1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 
vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal [alacsonyabb] 
[egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], és amennyiben (ii) mindvégig [egyenlő vagy] 
magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol  
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] 
[a jelen Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam]. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Mögöttes Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 



Összefoglaló 
 

Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 

Eszköz vonatkozó ára [alacsonyabb] [egyenlő vagy 
alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
és amennyiben (ii) a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes 
Eszköz vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

Underlying

Underlying
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték"), "UnderlyingFINAL" jelenti a 
Mögöttes Eszköz vonatkozó árát a [Végső] Értékelési Napon és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti [[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] 
[a jelen Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam]. 
 

13. Rendement – Több Mögöttes Eszköz- 
Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára 
[egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][ a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási 



Összefoglaló 
 

Összegért váltandó vissza 
 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára (i) 
[alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben 
(ii) [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
százalékos arány]] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték”), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és "Worst UnderlyingINITIAL" a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési Árfolyamot a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz tekintetében. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes 

Eszköz][a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz] vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, 
mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott százalékos arány]][ a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [legalább egy 

Mögöttes Eszköz][a [Második] Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz] vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal 
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[alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben 
(ii) mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]] [a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték”), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és "Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a C. 
20 elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési Árfolyamot a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz tekintetében. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára 
[egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][ a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási 
Összegért váltandó vissza 

 
 vagy 
 
2. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a [Második] 

Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára 
[alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben 
(ii) a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes Eszköz][a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz] 
vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési 
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Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási 
Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír az alábbi képlet szerint meghatározott 

Visszaváltási Összegért váltandó vissza: 
 

 
INITIAL

FINAL

UnderlyingWorst

UnderlyingWorst
N  

 
Ahol 
"N" jelenti [összeg] (a "Névérték”), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó árát 
a [Végső] Értékelési Napon és "Worst UnderlyingINITIAL" a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési Árfolyamot a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz tekintetében. 
 

14. Rendement – Egy Mögöttes Eszköz- 
Átadási Kötelezettség 

 
1. varáció: Európai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely a Névérték előre meghatározott százalékával egyenlő, vagy 
(ii) a Mögöttes Eszköz átadására. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) [alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] 
[a Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
és amennyiben (ii) [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
szereplő százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
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táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

 
„Kötési Árfolyam” jelenti a [[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely a Névérték előre meghatározott százalékával egyenlő, vagy 
(ii) a Mögöttes Eszköz átadására. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal [alacsonyabb] 
[egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], és amennyiben (ii) mindvégig [egyenlő vagy] 
magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban szereplő százalékos arány]][a Kötési 
Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő 
Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
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Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

 
„Kötési Árfolyam” jelenti a [[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely a Névérték előre meghatározott százalékával egyenlő, vagy 
(ii) a Mögöttes Eszköz átadására.   
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan:  
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 

vonatkozó ára [egyenlő vagy] magasabb, mint [a Kötési 
Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a Kötési Árfolyam][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban meghatározott Korlát]], valamennyi Értékpapír a 
Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért 
váltandó vissza; 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 

Eszköz vonatkozó ára [alacsonyabb] [egyenlő vagy 
alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő százalékos 
arány]][a Kötési Árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő Kötési Árfolyam] [[korlát][a Korlát][az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott Korlát]], 
és amennyiben (ii) a Monitoring Időszak alatt a Mögöttes 
Eszköz vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a 
Kötési Árfolyam [százalék][az Összefoglalóhoz csatolt 
táblázatban szereplő százalékos arány]][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [[korlát][a 
Korlát][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Korlát]], valamennyi Értékpapír a Névérték [százalék]-ával 
egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [[értékpapírok száma] Mögöttes 

Eszköz átadása [(az „Átadási Összeg”)]] [az 
Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összeg], [az Átadási Összeg] ellenében váltandó vissza 
[amely úgy számolandó, hogy a Névértéket el kell osztani 
[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam]. 

„Kötési Árfolyam” jelenti a [[kötési árfolyam][az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 

15. Rendement – Több Mögöttes Eszköz - 
Átadási Kötelezettség 
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1. variáció: Európai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][ a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára (i) [alacsonyabb] 
[egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben (ii) 
[egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 
20 elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 

Eszköz Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összege] [az Átadási Összeg, amely a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz száma, amely úgy számolandó, 
hogy a Névértéket el kell osztani a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyamával] átadása ellenében 
váltandó vissza. 

 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
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1. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [valamennyi Mögöttes 

Eszköz][a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz] 
vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb, mint [a 
Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott százalékos arány]][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza 

 
Vagy 
 
2. Amennyiben a Monitoring Időszak alatt [legalább egy 

Mögöttes Eszköz][a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz] vonatkozó ára (i) legalább egy alkalommal 
[alacsonyabb] [egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben 
(ii) mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a Kötési Árfolyam 
[százalék][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Korlát], valamennyi 
Értékpapír a Névérték [százalék]-ával egyenlő Visszaváltási 
Összegért váltandó vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 

Eszköz Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összege] [az Átadási Összeg, amely a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz száma, amely úgy számolandó, 
hogy a Névértéket el kell osztani a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyamával] átadása ellenében 
váltandó vissza. 

 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Rendement Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) a Névérték előre meghatározott százalékával 
egyenlő, vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1. Amennyiben a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [egyenlő vagy] 
magasabb, mint [a Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott százalékos 
arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 



Összefoglaló 
 

vissza 
 
Vagy 
 
2. Amennyiben (i) a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz vonatkozó ára [alacsonyabb] 
[egyenlő vagy alacsonyabb] [a Kötési Árfolyam [százalék][a 
C. 20 elemben szereplő táblázatban meghatározott 
százalékos arány]][a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott Korlát], és amennyiben (ii) a 
Monitoring Időszak alatt a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz vonatkozó ára mindvégig [egyenlő vagy] magasabb [a 
Kötési Árfolyam [százalék][a C. 20 elemben szereplő 
táblázatban meghatározott százalékos arány]][a C. 20 
elemben szereplő táblázatban meghatározott Kötési 
Árfolyam] [a C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Korlát], valamennyi Értékpapír a Névérték 
[százalék]-ával egyenlő Visszaváltási Összegért váltandó 
vissza; 

 
Egyébként 
 
3. Valamennyi Értékpapír [a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 

Eszköz Összefoglalóhoz csatolt táblázatban szereplő Átadási 
Összege] [az Átadási Összeg, amely a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz száma, amely úgy számolandó, 
hogy a Névértéket el kell osztani a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz C. 20 elemben szereplő táblázatban 
meghatározott Kötési Árfolyamával] átadása ellenében 
váltandó vissza. 

 

16. Ázsiai Lehívás – Egy Mögöttes Eszköz 

 
Ázsiai Lehívás Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak a következő összegek kifizetésére: (i) a 
Névértékkel megegyező Visszaváltási Összeg és (ii) egy Kiegészítő 
Összeg, amelynek mértéke a Mögöttes Eszköz teljesítményétől 
függ. Kiegészítő Összeget csak akkor kell fizetni, ha legalább egy 
Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz releváns ára a Kötési Árfolyam 
felett van. Minden más esetben Kiegészítő Összeg nem fizetendő. 
 
A Lejárat Napján minden Értékpapírt a Névérték kifizetésével kell 
visszaváltani. 
 
Ezen felül a befektető Értékpapíronként Kiegészítő Összeget kap a 
Mögöttes Eszköz teljesítményétől függően az alábbi képlet 
alkalmazásával meghatározott módon 
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Ahol 
"N" jelenti a Névértéket, "UnderlyingLB" jelenti bármely Értékelési 
Napon a Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns árát és 
"UnderlyingINITIAL" jelenti a [[kötési árfolyam] (a "Kötési 
Árfolyam")] [az Összefoglalóhoz csatolt táblázatban meghatározott 
Kötési Árfolyam]. 
 



Összefoglaló 
 

17. Ázsiai Lehívás – Több Mögöttes Eszköz 

 
Ázsiai Lehívás Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak a következő összegek kifizetésére: (i) a 
Névértékkel megegyező Visszaváltási Összeg és (ii) egy Kiegészítő 
Összeg, amelynek mértéke a Mögöttes Eszköz teljesítményétől 
függ. Kiegészítő Összeget csak akkor kell fizetni, ha legalább egy 
Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz értéke 
a Kötési Árfolyam felett van. Minden más esetben Kiegészítő 
Összeg nem fizetendő. 
 
A Lejárat Napján minden Értékpapírt a Névérték kifizetésével kell 
visszaváltani. 
 
Ezen felül a befektető Értékpapíronként Kiegészítő Összeget kap a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményétől függően 
az alábbi képlet alkalmazásával meghatározott módon 
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Ahol 
"N" jelenti a Névértéket, "Worst UnderlyingLB" jelenti bármely 
Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
legmagasabb releváns árát és "Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz [a C. 20 elemben 
szereplő táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 

18. Essentiel Garanti – Egy Mögöttes Eszköz 

 
Essentiel Garanti Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai 
a Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely a Mögöttes Eszköz Részesedési Faktorral megszorzott 
teljesítményétől függ. A Visszaváltási Összeg megegyezik legalább 
a Névértékkel. 
 
A Visszaváltási Összeg megegyezik (i) a Névértéknek akkora 
százalékkal növelt értékével, amekkora mértékben a legmagasabb 
releváns ár bármely Megfigyelési Napon a Kötési Árfolyamhoz 
képest növekedett, szorozva (ii) a Részesedési Faktorral. 
 
A Lejárat Napján minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével kell visszaváltani, amelynek mértéke függ a Mögöttes 
Eszköz teljesítményétől és az alábbi képlettel állapítják meg 
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Ahol 
"N" jelenti a Névértéket, "PF" jelenti a Részesedési Faktort, 
"UnderlyingLB" jelenti a Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns 
árát bármely Megfigyelési Napon és "UnderlyingINITIAL" jelenti a 
[[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] [az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 

19. Essentiel Garanti – Több Mögöttes Eszköz 

 



Összefoglaló 
 

Essentiel Garanti Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai 
a Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz Részesedéi 
Faktorral megszorzott teljesítményétől függ. A Visszaváltási Összeg 
megegyezik legalább a Névértékkel. 
 
A Visszaváltási Összeg megegyezik (i) a Névértéknek akkora 
százalékkal növelt értékével, amekkora mértékben a Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz legmagasabb releváns ára bármely 
Megfigyelési Napon a Kötési Árfolyamához képest növekedett, 
szorozva (ii) a Részesedési Faktorral. 
 
A Lejárat Napján minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével kell visszaváltani, amelynek mértéke függ a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz teljesítményétől és az 
alábbi képlettel állapítják meg 
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Ahol 
"N" jelenti a Névértéket, "PF" jelenti a Részesedési Faktort, "Worst 
UnderlyingLB" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
legmagasabb releváns árát bármely Megfigyelési Napon és "Worst 
UnderlyingINITIAL" jelenti a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
[[kötési árfolyam] (a "Kötési Árfolyam")] [az Összefoglalóhoz 
csatolt táblázatban meghatározott Kötési Árfolyam]. 
 

20. Dupla Himalája 

 
Dupla Himalája Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak a következő összegek kifizetésére: (i) a 
Visszaváltási Összeg, amely megegyezik a Névértékkel és (ii) egy 
Kiegészítő Összeg, ha van ilyen. 
 
A Lejárat Napján minden Értékpapírt a Névérték kifizetésével kell 
visszaváltani. 
 
Ezen felül a befektető Értékpapíronként Kiegészítő Összeget kap a 
következő képlet által meghatározott módon: 
 

 1BASKETN BestUL    

 
Ahol 
"N" jelenti a Névértéket és "BasketBestUL" jelenti a Legjobb Mögöttes 
Eszközökhöz kapcsolódó Kosár Teljesítményét. 
  

21. Nyugalom (klasszikus) 

 
Nyugalom Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely megegyezik a Névértékkel és (ii) a Teljesítmény Összegre, ha 
van ilyen. 
 
Az utóbbi összeg mértéke függ a Mögöttes Eszközök 
teljesítményétől (fent a „A Mögöttes Eszközök befolyása a futamidő 
alatt” szekcióban a „Teljesítmény Összeg – 1. Variáció” részben 
részletezett módon). 



Összefoglaló 
 

 

22. Nyugalom (felső korláttal) 

 
Nyugalom Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak (i) egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely megegyezik a Névértékkel és (ii) egy Teljesítmény Összegre. 
 
Az utóbbi összeg mértéke függ a Mögöttes Eszközök 
teljesítményétől és limitált (felülről korlátozott) (fent a „A Mögöttes 
Eszközök befolyása a futamidő alatt” szekcióban a „Teljesítmény 
Összeg – 2. Variáció: Limitált Teljesítmény” részben részletezett 
módon). 
 

23. Több Esély 

 
Több Esély Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) megegyezik a Névérték előre meghatározott 
százalékával vagy (ii) a Mögöttes Eszközök kosarának 
teljesítményétől függ. 
 
Három lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1 Ha a [Végső] Értékelési Napon a Kosár Teljesítmény [egyenlő 

vagy magasabb] [magasabb] a Kosár Kötési Árfolyam 
[százalékl]-nál, minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg, 
amely a Névérték [százalék]-a, kifizetésével lehet 
visszaváltani. 

 
2 Ha a [Végső] Értékelési Napon a Kosár Teljesítmény 

[alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] a Kosár Kötési 
Árfolyam [százalékl]-nál, de [egyenlő vagy magasabb] 
[magasabb] [a Kosár Kötési Árfolyam [százalék]-nál], minden 
Értékpapírt a Visszaváltási Összeg, amely a Névérték 
[százalék]-a, kifizetésével lehet visszaváltani. 

 
Egyébként 
 
3 Minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg kifizetésével lehet 

visszaváltani, amelyet az alábbi képlettel határoznak meg: 
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Ahol 
"N" jelent [összeg] (a "Névérték"), "BPFINAL" jelenti a [Végső] 
Értékelési Napon a Mögöttes Eszközök kosarának értékét és 
"BPINITIAL" jelenti a Kosár Kötési Árfolyamát. 
 

24. Csillag Hatás 

 
Csillag Hatás Értékpapírok alapján az Értékpapírok tulajdonosai a 
Lejárat Napján jogosultak egy Visszaváltási Összeg kifizetésére, 
amely vagy (i) megegyezik a Névérték előre meghatározott 
százalékával vagy (ii) a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
teljesítményétől függ. 
 



Összefoglaló 
 

Négy lehetséges szenárió van az Értékpapírok Lejárat Napján 
történő visszaváltására vonatkozóan: 
 
1 Ha a [Végső] Értékelési Napon a [Második] Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns ára [egyenlő vagy 
magasabb] [magasabb] [a Kötési Árfolyam [százalék]-nál] [az 
irányadó Korlátnál], minden Értékpapírt a Visszaváltási 
Összeg, amely a Névérték [százalék]-a, kifizetésével lehet 
visszaváltani. 

 
2 Ha a [Végső] Értékelési Napon a [Második] Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns ára [alacsonyabb] 
[alacsonyabb vagy egyenlő] [a Kötési Árfolyam [százalék]-
nál] [az irányadó Korlátnál], de [egyenlő vagy magasabb] 
[magasabb] [a Kötési Árfolyam [százalék]-nál] [az irányadó 
Korlátnál], minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg, amely 
a Névérték [százalék]-a, kifizetésével lehet visszaváltani. 

 
3 Ha a [Végső] Értékelési Napon a [Második] Legrosszabbul 

Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns ára [alacsonyabb]  
[alacsonyabb vagy egyenlő] [a Kötési Árfolyam [százalék]-
nál] [az irányadó Korlátnál], és ha a [Végső] Értékelési Napon 
legalább egy Mögöttes Eszköz releváns ára [magasabb] 
[magasabb vagy egyenlő] [a Kötési Árfolyam [százalék]-nál] 
[az irányadó Korlátnál], minden Értékpapírt a Visszaváltási 
Összeg, amely a Névérték [százalék]-a, kifizetésével lehet 
visszaváltani. 

 
 
Egyébként 
 
4 Minden Értékpapírt a Visszaváltási Összeg kifizetésével lehet 

visszaváltani, amelyet az alábbi képlettel határoznak meg: 
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Ahol 
"N" jelent [összeg] (a "Névérték"), "Worst UnderlyingFINAL" jelenti a 
[Végső] Értékelési Napon a [Második] Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz releváns árát és "Worst UnderlyingINITIAL" jelenti a 
[Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz Kötési 
Árfolyamát. 
 

C.16 [Értékelési Nap] 
[Megfigyelési 
Nap] 
 
Lejárat Napja 
 

[[Értékelési Nap(ok)] [Megfigyelési Nap(ok)]]  
 
[Lejárat Napja][Minden Értékpapír sorozat] [Az Értékpapír] kapcsán 
[az Értékelési Nap(ok)at] [a Megfigyelési Nap(ok)at] és a Lejárat 
Napját a jelen Összefoglalóhoz csatolt táblázat tartalmazza.  

C.17 Az értékpapírok 
elszámolási 
eljárásának 
ismertetése 

[Az Értékpapír minden eladott sorozatát] [Az eladott Értékpapírokat] 
a Kifizetési Napon a helyi piaci szokásoknak megfelelően az 
Elszámolási Rendszeren keresztül adják át. 

C.18 Átadási eljárás Készpénz-elszámolás 

 
Az Értékpapírok alapján fizetendő bármely összeget a Kifizető 
Ügynöknek kell megfizetni az Elszámolási Rendszerbe történő 
átutalás céljából, vagy az Elszámolási Rendszer instrukciói alapján 



Összefoglaló 
 

hitelre az adott számlatulajdonosoknak az irányadó feltételekben 
meghatározott nappal. Az Elszámolási Rendszerbe vagy az 
Elszámolási Rendszer instrukciói alapján történő Fizetés mentesíti a 
Kibocsátót az Értékpapírok alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
alól ezen fizetés összegéig. 
 

Átadási Kötelezettség 

 
Az Értékpapírok alapján fizetendő összeget és/vagy átadandó 
Mögöttes Eszközt a Kifizető Ügynöknek kell megfizetni és/vagy 
átadni az Elszámolási Rendszerbe történő átutalás céljából, vagy az 
Elszámolási Rendszer instrukciói alapján az adott 
számlatulajdonosoknak hitelre az irányadó feltételekben 
meghatározott nappal. A Mögöttes Eszközök Elszámolási 
Rendszerbe vagy az Elszámolási Rendszer instrukciói alapján 
történő fizetése vagy átadása mentesíti a Kibocsátót az Értékpapírok 
alapján fennálló fizetési vagy átadási kötelezettsége alól ezen 
Mögöttes Eszközök fizetése és/vagy átadása összegéig. 
 

C.19 A Mögöttes 
Eszköz Végső 
Referencia Ára 

[[[A] [Egy] Részvény tekintetében:] az [adott] Részvénynek az 
[adott] Tőzsde által bármely napon meghatározott és közzétett 
hivatalos záró ára] [más rendelkezés beillesztése]] 
 
[[[Az] [Egy] [Áru-] Index tekintetében:] [az [adott] Indexnek az [adott] 
Index Szponzor által bármely napon meghatározott és közzétett 
hivatalos záró szintje] [az [adott] Áruindexnek az [adott] Áruindex 
Szponzor által meghatározott és azt követően az [adott] Árforrás által 
közzétett hivatalos napi elszámolási ára [egyéb rendelkezés]] 
 
[[[Az] [Egy] ETF Részvény tekintetében:] az [adott] ETF 
Részvénynek az [adott] Tőzsde által bármely napon meghatározott 
és közzétett hivatalos záró ára] [egyéb rendelkezés]] 
 
[[[A] [Egy] Befektetési Jegy tekintetében:] [adott] Befektetési Jegy 
nettó eszköz értéke bármely Befektetési Munkanapon][a 
visszaváltási hozam, amelyet egy hipotetikus, a Német 
Köztársaságban illetékes befektető kapott volna az [adott] 
Befektetési Jegy alapján bármely releváns Befektetési Munkanapon] 
[egyéb rendelkezés]] 
 
[[Az] [Egy] [Ipari][Nemes] Fém tekintetében:] [beillesztendő 
arany/ezüst esetén][a reggeli londoni [Arany] [Ezüst] ára [Arany] 
[Ezüst] [arany] [finom] troy unciánként londoni átadásra a Londoni 
Tömb Piaci Társulás („LBMA”) ilyen átadásra felhatalmazott tagján 
keresztül, a független szolgáltató(k) által az LBMA-val kötött 
megállapodás alapján számított és kezelt módon USA Dollárban 
meghatározva, valamint szabályosan közzétéve az LBMA által annak 
holnapján a www.lbma.org.uk alatt, amely közzéteszi az Értékelési 
Napon hatályos árakat] [beillesztendő platina/palládium esetén] [a 
reggeli londoni [Platina] [Palládium] Ára (vagy az LBMA [Platina] 
[Palládium] Ára) [Platina] [Palládium] bruttó troy unciánként londoni 
átadásra a Londoni Platina és Palládium Piac („LPPM”) ilyen 
átadásra felhatalmazott tagján keresztül, a Londoni Fémtőzsde 
(„LME”) által számított és kezelt módon USA Dollárban 
meghatározva, valamint szabályosan közzétéve az LME által annak 
holnapján a www.lme.com alatt, amely közzéteszi az Értékelési 
Napon hatályos árakat.] [beillesztendő ipari fém esetén] [a Mögöttes 
Eszköz egy metrikus tonnájának USA Dollárban kifejezett, a Tőzsde 
által az Értékelési Napon meghatározott és a Bloomberg jegyzékben 
[jegyzékszám] ezt követően közzétett hivatalos készpénz 
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elszámolási ára.] [egyéb rendelkezés beillesztése] 

C.20 A mögöttes 
eszköz 
fajtájának 
ismertetése, 
tájékoztatás 
arról, hogy hol 
szerezhető be a 
mögöttes 
eszközre 
vonatkozó 
információ 

[Az Értékpapír mögöttes eszköze [részvény, kibocsátó, ISIN] [index, 
index szponzor, ISIN] [ETF Részvény, ISIN] [befektetési jegy, 
jegyzékszám/ISIN] [fém] (a „Mögöttes Eszköz”).] 
[Az Értékpapír mögöttes eszközei a következők 
[[Részvény][Részvények]] [és][,] [[Index][Indexek]] [és][,] 
[Befektetési Jegy][Befektetési Jegyek]] [és][,] [[ETF Részvény][ETF 
Részvények]] [és][,] [[Fém][Fémek]] (egyenként egy „Mögöttes 
Eszköz”): [a mögöttes eszköz(öke)t tartalmazó táblázat(ok) 
beillesztendő(ek), szükség esetén kötési árfolyammal/korláttal 
együtt]] 
[[Az egyes Értékpapír sorozatok][Az Értékpapír] mögöttes 
eszközét[eszközeit] a jelen Összefoglalóhoz csatolt táblázat 
tartalmazza ([a][egyenként] „Mögöttes Eszköz”).] 
 
[A Mögöttes Eszköze vonatkozó információ a [weboldal]-on 
található.] 
[Az adott Mögöttes Eszköze vonatkozó információk a fenti 
táblázat(ok)ban feltüntetett weboldalon találhatóak.] 
[Az egyes Értékpapír sorozatok tekintetében a Mögöttes Eszközre 
vonatkozó információk a jelen Összefoglalóhoz mellékelt táblázatban 
feltüntetett weboldalon találhatóak.] 
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D szakasz – Kockázatok 
 

Az Értékpapírok vásárlása bizonyos kockázatokkal jár. A Kibocsátó kifejezetten felhívja a 
figyelmet arra, hogy az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatok leírása 
kizárólag a Kibocsátó számára az Alaptájékoztató időpontjában ismert jelentős kockázatokat 
ismerteti. 
 

Elem 
 

Az elem leírása Közzétételi követelmény 

D.2 A Kibocsátóra 
jellemző sajátos 
főbb kockázatok 

[Az egyes Értékpapír Csoportok magukban hordoznak] [Az 
Értékpapír magában hordoz] egy kibocsátási kockázatot, amelyre a 
leendő befektetők hitelezői kockázatként vagy hitel kockázataként 
hivatkoznak. A kibocsátási kockázat az a kockázat, hogy a 
COMMERZBANK átmenetileg vagy tartósan képtelenné válik eleget 
tenni a kamatfizetési kötelezettségének és/vagy a visszaváltási 
összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségének. 
 
Továbbá a COMMERZBANK különböző, az üzleti tevékenységével 
kapcsolatos kockázatoknak van kitéve. Ezek a kockázatok 
különösen az alábbi kockázatokat foglalják magukba: 
 
Nemzetközi pénzügyi piaci válság és államadósság-válság 
 
A nemzetközi pénzügyi válságnak és az államadósság-válságnak – 
különösen az euró zónában – jelentős, kedvezőtlen hatása volt a 
Csoport nettó eszközeire, pénzügyi pozíciójára és működési 
eredményére. Nem lehet kizárni, hogy a Csoport nem fog további 
jelentős, kedvezőtlen hatásokat elszenvedni a jövőben, különösen a 
válság ismételt eszkalációja esetén. A válság további eszkalációja 
az Európai Monetáris Unión belül jelentős, kedvezőtlen hatásokkal 
járhat a Csoportra nézve, amelyek – bizonyos körülmények esetén – 
még a Csoport létét is veszélyeztethetik. A Csoport jelentős 
államadósságot tart. Az államadósságok értékvesztése vagy 
újraértékelése alacsonyabb piaci árra a múltban jelentős, 
kedvezőtlen hatással volt a Csoport nettó eszközeire, pénzügyi 
pozíciójára és működési eredményére, valamint erre a jövőben is 
jelentős, kedvezőtlen hatással lehet. 
 
Makro-ökonómiai környezet 
 
Az utóbbi néhány évben fennálló makro-ökonómiai környezet 
negatív hatással volt a Csoport eredményeire, és a Csoport erős 
függése a gazdasági környezettől, különösen Németországban, 
további jelentős negatív hatásokkal járhat egy ismételt gazdasági 
visszaesés esetén. 
 
Üzleti partnerek nem-teljesítési kockázata 
 
A Csoport ki van téve nem-teljesítési kockázatnak 
(hitelkockázatnak), beleértve nagy egyéni kötelezettségvállalások 
tekintetében egyes szektorokban koncentrált nagy kölcsönöket és 
kötelezettségvállalásokat, amelyekre „koncentrált” kockázatként 
hivatkoznak, valamint olyan adósoknak adott kölcsönöket, akiket az 
államadósság-válság különösen érinthet. A hajó finanszírozási 
portfólió és a Kereskedelmi Ingatlanok pénzügyi portfóliójának 
helyzete jelentős kockázatoknak van kitéve a jelenlegi nehéz piaci 
környezet, valamint a hajó árak és ingatlanárak ingadozása és az 
ezáltal érintett alapvető kockázat (hitelezői kockázat), továbbá a 
biztosítékként tartott, közvetlenül tulajdonolt hajók, a közvetlenül 
tulajdonolt ingatlanok és a biztosítékként tartott magán- és 
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kereskedelmi ingatlanok értékében bekövetkező jelentős változások 
kockázata fényében. A Csoport számos nem-teljesítő kölcsönnel 
rendelkezik a portfóliójában, és elképzelhető, hogy a nem-
teljesítésre nincsen megfelelő fedezet biztosítékok, leírások vagy 
korábban képzett céltartalékok formájában. 
 
Piaci ár kockázat 
 
A Csoport ki van téve a piaci ár kockázatának a tőke elemek és 
befektetési jegyek értékelése, valamint a kamatmérték-kockázat, a 
hitelár-kockázat, az árfolyamkockázat, a volatilitás, a korrelációs 
kockázat és az árucikkek árkockázata formájában. 
 
Stratégiai kockázatok 
 
Fennáll a kockázata annak, hogy a Csoport nem részesedik vagy 
csak részben részesedik előnyben a stratégiai elképzeléseiből, vagy 
erre a tervezettnél csak magasabb költségen van lehetősége, és a 
tervezett lépések végrehajtása nem vezet az elérni kívánt stratégiai 
célokhoz. 
 
A versengő környezetből fakadó kockázatok 
 
Azokat a piacokat, amelyeken a Csoport jelen van – különösen a 
német piacot (és különösen a magán- és társasági ügyfelek 
üzletágát, valamint a befektetési banki tevékenységet), valamint a 
lengyel piacot – erős verseny jellemzi az árak és tranzakciós 
feltételek tekintetében, amely eredményeképpen a haszonkulcsokon 
jelentős nyomás van. 
 
Likviditási kockázat 
 
A Csoport függ a rendszeres likviditási ellátástól és egy piaci szintű 
vagy társaság-specifikus likviditási hiány jelentős kedvezőtlen 
hatással lehet a Csoport nettó eszközeire, pénzügyi helyzetére és 
működési eredményére. 
 
Működési kockázatok  
 
A Csoport számos működési kockázatnak van kitéve, beleértve 
annak kockázatát, hogy munkavállalók a Csoport nevében túlzó 
kockázatokat vállalnak, vagy megszegik a compliance-szel 
kapcsolatos szabályzatokat az üzleti tevékenységük végzése során, 
és ezáltal jelentős, hirtelen fellépő veszteséget okoznak, amely 
közvetetten a saját tőke megfeleléssel kapcsolatos követelmények 
szigorodásához is vezethet. 
 
Goodwill leírásokból fakadó kockázatok 
 
Lehetséges, hogy a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban 
szereplő goodwillt és márkaneveket teljesen vagy részben le kell írni 
az értékvesztési vizsgálatok eredményeként. 
 
Bank-specifikus szabályozásból fakadó kockázatok 
 
Az egyre szigorúbb hatósági tőke és likviditási standardok, valamint 
eljárási és jelentéstételi követelmények megkérdőjelezhetik a 
Csoport néhány tevékenységének üzleti modelljét, kedvezőtlen 
hatással lehetnek a Csoport versenypiaci helyzetére, csökkenthetik 
a Csoport jövedelmezőségét vagy szükségessé tehetik további tőke 



Összefoglaló 
 

bevonását. A pénzügyi válság kezdetén javasolt egyéb szabályozási 
reformok, például a bankadó, a lehetséges pénzügyi tranzakciós 
adó, a betétgyűjtő tevékenység elválasztása a saját részre végzett 
kereskedéstől, meghatározott tőkeáttételes forrásokból 
sajátszámlás-, hitel- és garanciaügyletek, vagy a szigorúbb 
közzétételi és szervezeti követelmények jelentős hatással lehetnek a 
Csoport üzleti modelljére és versenypiaci környezetére. 
 
Jogi kockázatok 
 
Jogviták merülhetnek fel a COMMERZBANK üzleti tevékenységével 
kapcsolatban, amelyek kimenetele bizonytalan, és amelyek 
kockázatot hordoznak a Csoport számára. Például a hibás 
befektetési tanácsokkal okozott károk megtérítése iránti keresetek a 
Csoport számára jelentős kitettséggel jártak és a Csoport számára a 
jövőben is jelentős kitettséggel járhatnak. Fizetési és érték-
visszaállítás iránti igényeket érvényesítettek a COMMERZBANK-kal 
és annak leányvállalataival szemben, néhány esetben a bíróság 
előtt is az általuk kibocsátott nyereségrészesedési igazolásokkal és 
bizalmi elsőbbségi értékpapírokkal összefüggésben. Az ilyen 
eljárások kimenetele jelentős, kedvezőtlen hatással lehet a 
Csoportra, amely túlmutat az egyes ügyekben érvényesített 
igényeken. Hatósági, felügyeleti és bírósági eljárások jelentős, 
kedvezőtlen hatással lehetnek a Csoportra. A szabályozó hatóság, 
felügyeleti hatóság és az ügyészség által indított eljárások jelentős, 
kedvezőtlen hatással lehetnek a Csoportra. 
 

D.6 Az értékpapírokra 
jellemző sajátos 
főbb 
kockázatokkal 
kapcsolatos 
alapvető 
információk 

Nincs másodlagos piac közvetlenül a megszüntetés előtt 
 
Az árjegyző és/vagy a tőzsde legkésőbb röviddel a megszüntetés 
napja előtt felhagy az Értékpapírok kereskedésével. 
[Árfolyamkockázat nélkül][Ugyanakkor az utolsó kereskedési nap és 
az Értékelési Nap között a Mögöttes Eszköz ára, amely releváns az 
Értékpapírokra nézve, még változhat. Ez a befektetőkre hátrányos 
lehet.] [Árfolyamkockázattal][Ugyanakkor az utolsó kereskedési nap 
és az Értékelési Nap között a Mögöttes Eszköz ára és/vagy az 
árfolyamkockázat mértéke, amelyek közül mindkettő releváns az 
Értékpapírokra nézve, még változhat. Ez a befektetőkre hátrányos 
lehet.] 
 
Továbbá fennáll a veszélye, hogy a másodlagos kereskedés 
befejeztét követően, de még a megszüntetés előtt, az első 
alkalommal elérik, túllépik, vagy más módon megszegik a 
feltételekben meghatározott korlátot. 
 
Az Értékpapírok nem biztosított kötelezettségek (Státusz) 
 
Az Értékpapírok feltétlen kötelezettséget jelentenek a Kibocsátó 
számára. Nem biztosítja őket sem a Német Bankok Szövetségének 
Befektetésbiztosítási Alapja (Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e.V.), sem a Német 
Befektetési Garancia és Befektetői Kártalanítási Törvény 
(Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz). Ez azt 
jelenti, hogy a befektető viseli a kockázatot, ha a Kibocsátó nem 
tudja, vagy csak részben tudja teljesíteni az Értékpapírok alapján 
esedékes összegeket. Ezen körülmények között a befektető a teljes 
befektetését is elveszítheti. 
 
A javasolt pénzügyi tranzakciós adó (FTT) 
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Az Európai Bizottság javasolt egy közös pénzügyi tranzakciós adót 
(FTT), amelyet Belgiumban, Németországban, Észtországban, 
Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, 
Olaszországban, Ausztriában, Portugáliában, Szlovéniában és 
Szlovákiában vezettek volna be. Ugyanakkor Észtország időközben 
jelezte, hogy nem fog részt venni. A javasolt pénzügyi tranzakciós 
adó meghatározott körülmények között irányadó lenne az 
Értékpapírokkal folytatott meghatározott ügyletekre (beleértve a 
másodlagos piaci tranzakciókat). Ugyanakkor a pénzügyi 
tranzakciós adó még mindig a részt vevő EU Tagállamok közötti 
tárgyalások tárgya. További EU Tagállamok is elhatározhatják a 
részvételt. Ezen felül jelenleg bizonytalan, hogy a pénzügyi 
tranzakciós adót mikor vezetik be és hogy az adó mikor lép hatályba 
az Értékpapírokkal folytatott ügyletek tekintetében. 
 
A Pénzügyi Intézmények és Csoportok Helyreállításáról és 
Szanálásáról szóló Törvénnyel, az Egységes Szanálási 
Mechanizmust létrehozó EU szabályozással és bizonyos banki 
tevékenységek kötelező elkülönítésével kapcsolatos új EU 
szabályozásra vonatkozó javaslattal kapcsolatos kockázatok 
 
Abban az esetben, ha a Kibocsátó „fenntarthatatlanná” válik vagy az 
illetékes felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a Kibocsátó (az 
akkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint) 
„fenntarthatatlannak” minősül, és a Kibocsátó képtelen szabályozott 
tevékenységét folytatni, az Értékpapírok feltételei 
megváltoztathatóak (pl. az esedékességük módosítása) és az 
Értékpapírokból származó tőke-, kamat- és más összegekre 
vonatkozó fizetési követelések egy vagy több olyan eszközbe 
történő konverzió alá eshetnek, amelyek a Kibocsátó 1-es közös 
tőkeszintjét alkotják, úgy mint a törzsrészvények vagy – ideértve a 
nullára történő – illetékes hatósági határozattal történő tartós 
csökkentést is (“Hatósági Adósságleírás”). 
 
Ezen felül az Egységes Szanálási Mechanizmust létrehozó EU 
Szabályozás („ESZM Szabályozás”) rendelkezéseket tartalmaz a 
szanálási tervezésre, a korai beavatkozásra, a szanálási 
intézkedésekre és a szanálási eszközökre nézve. Ez a 
keretrendszer fogja biztosítani, hogy a nemzeti szanálási hatóságok 
helyett egy egyedüli hatóság legyen – azaz az Egységes Szanálási 
Tanács -, amely a Bank Unió tag bankok tekintetében minden 
releváns döntést meghoz. 
 
Az Európai Bizottság által 2014. január 29-én elfogadott, bizonyos 
banki tevékenységek kötelező elválasztásáról szóló javaslat 
megtiltja a saját részre végzett kereskedelmet továbbá a befektetési 
illetve a kereskedelmi banki szolgáltatások kötelező elválasztását 
írja elő. Amennyiben kötelező elválasztást kell alkalmazni, nem 
zárhatók ki többletköltségek, figyelemmel a magasabb finanszírozási 
költségekre, a további tőkekövetelményekre és az elválasztásból 
eredő működési költségekre, valamint a diverzifikációs előnyök 
hiányára. 
 
USA külföldi számlák adómegfeleléséről szóló törvény 
adóvisszatartás 
 
A Kibocsátót kötelezhetik arra, hogy 30%-os mértékben adót tartson 
vissza részben vagy egészben minden olyan fizetésből, amelyet (i) 
azon Értékpapírok tekintetében teljesítenek, amelyeket hat hónappal 
azt követően bocsátanak ki vagy módosítanak lényegesen, hogy a 
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Szövetségi Nyilvántartásba benyújtják a „külföldi átmenő 
fizetésekre” vonatkozó végső szabályozást, (ii) azon Értékpapírok 
tekintetében teljesítenek, amelyeket hat hónappal azt követően 
bocsátanak ki vagy módosítanak lényegesen, hogy az ilyen típusú 
kötelezettségeket első alkalommal úgy kezelik, mint amik osztalék-
egyenértékesre adnak alapot, vagy (iii) az USA szövetségi adózási 
célból tőkeként kezelt Értékpapírok tekintetében teljesítenek, 
függetlenül azok kibocsátásának napjától, meghatározott 
rendelkezések alapján, amelyekre általában „Külföldi Számlák 
Adómegfeleléséről szóló Törvényként” hivatkoznak. 
 
USA-beli forrásadóval (Withholding Tax) kapcsolatos kockázatok  
 
Az Értékpapír tulajdonosa oldalán fennáll annak a kockázata, hogy 
az Értékpapírok alapján történő kifizetések az USA-beli forrásadó 
alá esnek az USA Internal Revenue Code 871(m) szakasza alapján. 
 
 
Hitelminősítés leértékelésének hatása 
 
Az Értékpapírok értékét befolyásolhatja a minősítő intézetek által a 
Kibocsátónak adott minősítés. A Kibocsátó minősítésének 
leértékelése akár egy ilyen minősítő intézet által is az Értékpapírok 
értékének csökkenését eredményezheti. 
 
Kiigazítások és rendkívüli felmondás 
 
A Kibocsátó jogosult kiigazításokat végezni vagy az Értékpapírokat 
idő előtt felmondani és visszaváltani, amennyiben bizonyos 
feltételek teljesülnek. Ez negatív hatással lehet az Értékpapírok 
értékére. Ha az Értékpapírokat felmondják, az Értékpapírok 
tulajdonosainak az Értékpapírok rendkívüli felmondása esetén 
fizetett Visszaváltási Összeg alacsonyabb lehet, mint az az összeg, 
amelyet az Értékpapírok tulajdonosai a rendkívüli felmondás nélkül 
kaptak volna. 
 
Zavaró események 
 
A Kibocsátó jogosult zavaró eseményeket meghatározni (pl. piaci 
zavarok), amelyek az Értékpapírok alapján fennálló hozamok, 
és/vagy azok kiszámításának eltolódását eredményezhetik, és 
amelyek az Értékpapírok értékét is befolyásolhatják. Ezen felül 
meghatározott esetekben a Kibocsátó bizonyos árakat határozathat 
meg, amelyek relevánsak a hozamokra vagy limitek elérésére 
nézve. Ezek a becslések eltérhetnek azok valódi értékétől. 
 
A Kibocsátó helyettesítése 
 
Ha a feltételek fennállnak, a Kibocsátó bármikor jogosult az 
Értékpapírok tulajdonosainak hozzájárulása nélkül maga helyett egy 
másik társaságot mint új Kibocsátót kijelölni az Értékpapírokból 
fakadó vagy azokkal kapcsolatban fennálló összes kötelezettség 
tekintetében. Ebben az esetben az Értékpapírok tulajdonosai 
főszabály szerint viselik az új Kibocsátó fizetésképtelenségi 
kockázatát is. 
 
A Mögöttes Eszközzel kapcsolatos kockázati tényezők 
 
Az Értékpapírok függnek a Mögöttes Eszköz értékétől és a Mögöttes 
Eszközzel kapcsolatos kockázatoktól. A Mögöttes Eszköz értéke 
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számos tényezőtől függ, amelyek összefügghetnek. Ez magába 
foglalhat a Kibocsátó hatáskörén kívül eső gazdasági, pénzügyi és 
politikai eseményeket. A Mögöttes Eszköz korábbi teljesítményét 
nem szabad az Értékpapírok időtartama alatti jövőbeli teljesítménye 
indikátoraként tekinteni. 
 
Lejáratkori kockázat 
 

Egy Mögöttes Eszköz – Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési 
Napon a Mögöttes Eszköz releváns értéke (i) [megegyezik vagy] 
alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és (ii) alacsonyabb a 
Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb Eset: A Mögöttes Eszköz 
értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető kizárólag 
[kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] 
[és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha (i) a Monitoring Időszak 
alatt a Mögöttes Eszköz releváns értéke legalább egyszer 
[megegyezik vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és 
ha (ii) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz releváns 
értéke alacsonyabb a Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb Eset: A 
Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az 
esetben a Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető 
kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz 
Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha [(i)] a [Végső] Értékelési 
Napon a Mögöttes Eszköz releváns értéke [megegyezik vagy] 
alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és ha a Monitoring 
Időszak alatt a Mögöttes Eszköz releváns értéke legalább egyszer 
[megegyezik vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél 
[és][vagy] ha (ii) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz 
releváns értéke alacsonyabb a Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb 
Eset: A Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. 
Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a 
befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha 
van ilyen. 
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Több Mögöttes Eszköz – Készpénz-elszámolás 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési 
Napon a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
releváns értéke (i) [megegyezik vagy] alacsonyabb az előre 
meghatározott limitnél [és][vagy] (ii) alacsonyabb a Kötési 
Árfolyamánál. Legrosszabb Eset: A [Második] Legrosszabbul 
Teljesítő Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. 
Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a 
befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha 
van ilyen. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha (i) a Monitoring Időszak 
alatt a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns értéke 
legalább egyszer [megegyezik vagy] alacsonyabb az előre 
meghatározott limitnél és ha (ii) a [Végső] Értékelési Napon a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns értéke 
alacsonyabb a Kötési Árfolyamánál. Legrosszabb Eset: A 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] 
Értékelési Napon. Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg 
megegyezik nullával és a befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix 
Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény 
Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha (i) a [Végső] Értékelési 
Napon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns értéke 
[megegyezik vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és 
ha a Monitoring Időszak alatt a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz releváns értéke legalább egyszer [megegyezik vagy] 
alacsonyabb az előre meghatározott limitnél [és][vagy] ha (ii) a 
[Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes 
Eszköz releváns értéke alacsonyabb a Kötési Árfolyamánál. 
Legrosszabb Eset: A Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető kizárólag 
[kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] 
[és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Egy Mögöttes Eszköz – Átadási Kötelezettség 

 
1. variáció: Európai Korlát 
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Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Mögöttes Eszköz átadásával 
vissza lehet váltani, amelynek értéke jelentősen a Névérték alatt 
lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet el. Ez az eset 
akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos költségek 
figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési Napon a 
Mögöttes Eszköz releváns értéke (i) [megegyezik vagy] 
alacsonyabb az előre meghatározott limitnél [és][vagy] (ii) 
alacsonyabb a Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb Eset: A Mögöttes 
Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha 
van ilyen. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Mögöttes Eszköz átadásával 
vissza lehet váltani, amelynek értéke jelentősen a Névérték alatt 
lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet el. Ez az eset 
akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos költségek 
figyelmen kívül hagyásával –, ha (i) a Monitoring Időszak alatt a 
Mögöttes Eszköz releváns értéke legalább egyszer [megegyezik 
vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és ha (ii) a 
[Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz releváns értéke 
alacsonyabb a Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb Eset: A Mögöttes 
Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha 
van ilyen. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Mögöttes Eszköz átadásával 
vissza lehet váltani, amelynek értéke jelentősen a Névérték alatt 
lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet el. Ez az eset 
akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos költségek 
figyelmen kívül hagyásával –, ha (i) a [Végső] Értékelési Napon a 
Mögöttes Eszköz releváns értéke [megegyezik vagy] alacsonyabb 
az előre meghatározott limitnél és ha a Monitoring Időszak alatt a 
Mögöttes Eszköz releváns értéke legalább egyszer [megegyezik 
vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél [és][vagy] ha (ii) 
a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes Eszköz releváns értéke 
alacsonyabb a Kötési Árfolyamnál. Legrosszabb Eset: A Mögöttes 
Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha 
van ilyen. 
 

Több Mögöttes Eszköz – Átadási Kötelezettség 

 
1. variáció: Európai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz átadásával vissza lehet váltani, amelynek értéke 
jelentősen a Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz releváns ára (i) [megegyezik vagy] alacsonyabb 
az előre meghatározott limitnél és (ii) alacsonyabb a Kötési 
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Árfolyamánál. Legrosszabb Eset: A Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az 
esetben a Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető 
kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz 
Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 
2. variáció: Amerikai Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz átadásával vissza lehet váltani, amelynek értéke 
jelentősen a Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) a Monitoring Időszak alatt a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz releváns ára legalább egyszer [megegyezik vagy] 
alacsonyabb az előre meghatározott limitnél és ha (ii) a [Végső] 
Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
releváns ára alacsonyabb a Kötési Árfolyamánál. Legrosszabb Eset: 
A Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz értéktelen a [Végső] 
Értékelési Napon. Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg 
megegyezik nullával és a befektető kizárólag [kamatot] [és][,] [Fix 
Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény 
Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 
3. variáció: Kombinált Korlát 
 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz átadásával vissza lehet váltani, amelynek értéke 
jelentősen a Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) a [Végső] Értékelési Napon a Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz releváns ára [megegyezik vagy] alacsonyabb az 
előre meghatározott limitnél és ha a Monitoring Időszak alatt a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns értéke legalább 
egyszer [megegyezik vagy] alacsonyabb az előre meghatározott 
limitnél [és][vagy] ha (ii) a [Végső] Értékelési Napon a Mögöttes 
Eszköz releváns értéke alacsonyabb a Kötési Árfolyamánál. 
Legrosszabb Eset: A Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető kizárólag 
[kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] 
[és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Feltételes Bónusz 

 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési 
Napra vonatkozó Teljesítmény [megegyezik vagy] alacsonyabb az 
előre meghatározott Teljesítménynél. Legrosszabb Eset: A Mögöttes 
Eszköz értéktelen a [Végső] Értékelési Napon. Ebben az esetben a 
Visszaváltási Összeg megegyezik nullával és a befektető kizárólag 
[kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] 
[és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Ázsiai Lehívás – Egy Mögöttes Eszköz 
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Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
és ha (ii) a Kiegészítő Összeg, ha van ilyen, (valamint bármely 
további fizetség (például kamatok, Fix Összeg(ek), Bónusz 
Összeg(ek) és/vagy Teljesítmény Összeg(ek), esettől függően és a 
Végleges Feltételekben meghatározott módon, levonva a helyi 
adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb vételár közötti 
különbségért. Legrosszabb Eset: Az egyes Értékelési Napokon a 
Mögöttes Eszköz releváns ára nem haladja meg a Kötési 
Árfolyamát. Ebben az esetben a Kiegészítő Összeg megegyezik 
nullával és a befektető kizárólag a Névértéket plusz [kamatot] [és][,] 
[Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] 
[Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Ázsiai Lehívás – Több Mögöttes Eszköz 

 
Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
és ha (ii) a Kiegészítő Összeg, ha van ilyen, (valamint bármely 
további fizetség (például kamatok, Fix Összeg(ek), Bónusz 
Összeg(ek) és/vagy Teljesítmény Összeg(ek), esettől függően és a 
Végleges Feltételekben meghatározott módon, levonva a helyi 
adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb vételár közötti 
különbségért. Legrosszabb Eset: Az egyes Értékelési Napokon a 
Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns ára nem haladja 
meg a Kötési Árfolyamát. Ebben az esetben a Kiegészítő Összeg 
megegyezik nullával és a befektető kizárólag a Névértéket plusz 
[kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] 
[és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Essentiel Garanti – Egy Mögöttes Eszköz 

 
Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
és ha (ii) a Visszaváltási Összeg (valamint bármely további fizetség 
(például kamatok, Fix Összegek vagy Bónusz Összegek, esettől 
függően és a Végleges Feltételekben meghatározott módon, 
levonva a helyi adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb 
vételár közötti különbségért. Legrosszabb Eset: Az egyes Értékelési 
Napokon a Mögöttes Eszköz releváns ára nem haladja meg a Kötési 
Árfolyamát. Ebben az esetben a befektető kizárólag a Névértéket 
plusz [kamatot] [és][,] [Fix Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz 
Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítményi Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Essentiel Garanti – Több Mögöttes Eszköz 

 
Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
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és ha (ii) a Visszaváltási Összeg (valamint bármely további fizetség 
(például kamatok, Fix Összegek vagy Bónusz Összegek, esettől 
függően és a Végleges Feltételekben meghatározott módon, 
levonva a helyi adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb 
vételár közötti különbségért. Legrosszabb Eset: Az egyes Értékelési 
Napokon a Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz releváns ára 
nem haladja meg a Kötési Árfolyamát. Ebben az esetben a 
befektető kizárólag a Névértéket plusz [kamatot] [és][,] [Fix 
Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítményi 
Összeg(ek)et] kap, ha van ilyen. 
 

Dupla Himalája 

 
Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
és ha (ii) a Kiegészítő Összeg szintje, ha van ilyen, (valamint 
bármely további fizetség ([kamatok] [és][,] [Fix Összeg(ek)] [és][,] 
[Bónusz Összeg(ek)] [és][,] [Teljesítmény Összeg(ek)], levonva a 
helyi adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb vételár 
közötti különbségért. Legrosszabb Eset: A Legjobb Mögöttes 
Eszközök Kosarának Teljesítménye megegyezik vagy alacsonyabb 
1-nél. Ebben az esetben Kiegészítő Összeg megegyezik nullával és 
a befektető kizárólag a Névértéket plusz a [kamatot] [és][,] [Fix 
Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény 
Összeg(ek)et] kapja meg, ha van ilyen, levonva a helyi adókat. 
 

Nyugalom (felső korláttal) 

 
Annak ellenére, hogy a befektető a Lejárat Napján megkapja 
legalább a Névértékkel megegyező összeget, a befektető 
veszteséget szenvedhet el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok 
megvásárlásával kapcsolatos költségek figyelmen kívül hagyásával 
–, ha (i) az Értékpapírokért fizetett vételár magasabb a Névértéknél 
és ha (ii) a Teljesítményi Összeg Kifizetések összesített összege, ha 
van ilyen, (valamint bármely további fizetség (például kamatok, Fix 
Összeg(ek) és/vagy Bónusz Összeg(ek), esettől függően és a 
Végleges Feltételekben meghatározott módon, levonva a helyi 
adókat)) nem kompenzál a Névérték és a magasabb vételár közötti 
különbségért. Legrosszabb Eset: Az összes Értékelési Napon a 
Mögöttes Eszközök számtani átlaga megegyezik vagy alacsonyabb 
1-nél. Ebben az esetben Teljesítmény Összeg megegyezik nullával 
es a befektető kizárólag a Névértéket plusz a [kamatot] [és][,] [Fix 
Összeg(ek)et] [és][,] [Bónusz Összeg(ek)et] [és][,] [Teljesítmény 
Összeg(ek)et] kapja meg, ha van ilyen. 
 

23. Több Esély 

 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési 
Napon a Mögöttes Eszközök kosarának értéke (i) [megegyezik 
vagy] alacsonyabb az előre meghatározott limitnél [és][vagy] (ii) 
alacsonyabb a Kosár Kötési Árfolyamánál. Minél magasabb az előre 
meghatározott limit, és minél közelebb lent van a Mögöttes 
Eszközök kosarának értéke a [Végső] Értékelési Napon ehhez az 
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előre meghatározott limithez, annál alacsonyabb lesz a Visszaváltási 
Összeg. 
 

24. Csillag Hatás 

 
Az Értékpapírokat a Lejárat Napján a Visszaváltási Összeg 
kifizetésével vissza lehet váltani, amely összeg jelentősen a 
Névérték alatt lehet. Ez esetben a befektető veszteséget szenvedhet 
el. Ez az eset akkor – az Értékpapírok megvásárlásával kapcsolatos 
költségek figyelmen kívül hagyásával –, ha a [Végső] Értékelési 
Napon a [Második] Legrosszabbul Teljesítő Mögöttes Eszköz 
releváns ára (i) [megegyezik vagy] alacsonyabb az előre 
meghatározott limitnél [és][vagy] (ii) alacsonyabb a Kötési 
Árfolyamánál. Minél magasabb ez az előre meghatározott limit, és 
minél közelebb lent van a [Második] Legrosszabbul Teljesítő 
Mögöttes Eszköz releváns ára a [Végső] Értékelési Napon ehhez az 
előre meghatározott limithez, annál alacsonyabb lesz a Visszaváltási 
Összeg. 
 

Valamennyi árfolyamkockázattal rendelkező Értékpapír 

 
Ezen felül a befektető árfolyamkockázatot visel azon összegek 
esetében, amelyeket nem [a Kibocsátási Pénznemben] 
[pénznemben] fejeznek ki, mivel ezeket a [Végső] Értékelési Napon 
a váltási árfolyamon át fogják váltani [a Kibocsátási Pénznemre]. 
 
Kockázat, ha a befektető el szeretné adni az Értékpapírokat, vagy 
azokat el kell adnia: 
 
Piaci érték kockázata 
 
Az elérhető eladási ár lényegesen alacsonyabb lehet a befektető 
által fizetett vételárnál. 
 
Az Értékpapírok piaci értéke nagyban függ egy vagy több Mögöttes 
Eszköz teljesítményétől, annak pontos leképezése nélkül. 
Különösen a következő tényezők lehetnek kedvezőtlen hatással az 
Értékpapírok piaci árára: 
- Változások a Mögöttes Eszköz fluktuációjának várható 

intenzitásában (volatilitás) 
- Kamat ráta alakulása 
- Az Értékpapírok fennmaradó időtartama 
[Részvény(ek)] 
[- A Részvény(ek) utáni osztalék alakulása] 
[Index(ek)] 
[- Az Index(eke)t alkotó részvények utáni osztalék alakulása] 
[ETF Részvény(ek)] 
[- Az ETF Részvény(eke)t kibocsátó Alap(ok) által osztott 

hozamok alakulása] 
[Befektetési Jegy(ek)] 
[- A Befektetési Jegy(eke)t kibocsátó Alap(ok) által osztott 

hozamok alakulása] 
[árfolyamkockázat esetén] 
[- Árfolyamok kedvezőtlen változása] 
 
Ezen tényezők mindegyike önálló hatással bírhat, vagy erősítheti, 
vagy semlegesítheti egymást. 
 
Kereskedési kockázat: 
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A Kibocsátó nem köteles sem az Értékpapíroknak folyamatosan 
vételi és eladási árat biztosítani (i) a tőzsdéken, amelyeken az 
Értékpapírokat jegyezhetik vagy (ii) tőzsdén kívüli (OTC) alapon, 
sem bármely Értékpapírt visszavásárolni. Még abban az esetben is, 
ha a Kibocsátó főszabály szerint vételi és eladási árakat biztosít, 
rendkívüli piaci feltételek vagy technikai problémák esetén, az 
Értékpapírok eladása vagy vétele átmenetileg korlátozottá válhat 
vagy ellehetetlenülhet. 
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E szakasz – Ajánlattétel 
 
Elem 
 

Az elem leírása Közzétételi követelmény 

E.2b Az ajánlattétel 
okai és a bevétel 
felhasználása, ha 
az nem 
nyereségszerzés 
és/vagy egyes 
kockázatok 
fedezése 

- nem alkalmazandó –  
 
Nyereségszerzési célzat 

E.3 Az ajánlattétel 
feltételeinek 
ismertetése 

[jegyzési időszak nélkül:][[a kezdés napjától]-tól a COMMERZBANK 
[további] Értékpapírokat [([sorozatszám] Csoport)] ajánl [teljes 
kibocsátás értéke] teljes kibocsátási értékben Értékpapíronként 
[kibocsátási ár] kezdeti kibocsátási áron. [A [csoport számok] 
Csoportok összesített értéke [teljes kibocsátási érték] Értékpapír.]] 
[[dátum] a COMMERZBANK Értékpapír sorozatokat ajánl a jelen 
Összefoglalóhoz mellékelt táblázat szerinti teljes kibocsátási 
értékkel és kezdeti kibocsátási áron.] [egyéb rendelkezések] 
 
[jegyzési időszakkal:][[a kezdés napja]-tól [a zárás napja]-ig tartó 
jegyzési időszak alatt][[a jegyzés napja]-án] a COMMERZBANK 
[további] Értékpapírokat [([sorozatszám] Csoport)] ajánl 
Értékpapíronként [kibocsátási ár] kezdeti kibocsátási áron. [A 
[csoport számok] Csoportok összesített értéke [teljes kibocsátási 
érték] Értékpapír.]]  
 
[A Kibocsátó jogosult (i) a jegyzési időszak idő előtti lezárására, (ii) a 
jegyzési időszak meghosszabbítására vagy (iii) az ajánlat 
visszavonására. A jegyzési időszak lejártát követően a Kibocsátó 
továbbra is ajánlja az Értékpapírokat. A ajánlati árat folyamatosan 
határozzák meg.] 
 
[A kibocsátási értéket a Kibocsátó a jegyzési időszak alatti, rendes 
piaci feltételek melletti kereslet [és a Kötési Árfolyam][és a 
Korlát][és az Arány] alapján határozza meg a Kezdő Dátum napján 
saját jogkörében ésszerűen eljárva (billiges Ermessen) (§ 315 BGB) 
és közvetlenül ezt követően közzéteszi.][Ezen felül, a befektetőknek 
figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Kötési Árfolyam [[dátum] (a 
„Kötés Napja”)] [a Kötés Napján] a Mögöttes Eszköz A Referencia 
Ára lesz.] [A befektetőknek arra is figyelemmel kell lenniük, hogy a 
kamatok csak [dátum] követően gyűlnek.] [egyéb rendelkezések] 
 

E.4 A 
kibocsátás/ajánla
ttétel 
szempontjából 
lényeges 
érdekeltségek 
bemutatása, 
ideértve az 
összeférhetetlen 
érdekeltségeket 
is 

A Kibocsátó jogainak gyakorlásával és/vagy kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatban a következő összeférhetetlenségek 
merülhetnek fel az Értékpapírok feltételeivel összhangban (például a 
feltételek paramétereinek meghatározásával vagy alkalmazásával 
kapcsolatban), amelyek befolyásolják a fizetendő összegeket: 
 
- egy vagy több Mögöttes Eszközt érintő tranzakciók 

végrehajtása 
 
- egy vagy több Mögöttes Eszközre tekintettel további 

származékos eszközök kibocsátása 
 
- egy vagy több Mögöttes Eszköz kibocsátójával való üzleti 

kapcsolat 
 
- jelentős információ birtoklása (beleértve a nem publikus 



Összefoglaló 
 

információkat) egy vagy több Mögöttes Eszközről 
 
- Árjegyzőként való eljárás 

E.7 A kibocsátó vagy 
az ajánlattevő 
által a 
befektetőre 
terhelt költségek 
becsült összege 

[A befektető az Értékpapírokat rendszerint fix kibocsátási áron 
vásárolhatja meg. A fix kibocsátási ár magába foglalja a Kibocsátó 
összes költségét az Értékpapírok kibocsátásával és eladásával 
kapcsolatban (például: terjesztés költsége, a COMMERZBANK 
strukturálása, fedezete, valamint haszonkulcsa).] [egyéb 
rendelkezések] 
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[Az Összefoglaló melléklete 
 

ISIN 
(C.1) 

[Helyi kód]  
[Mnémonique] 
[Exchange 
Kód] 
 [●] 
(C.1) 

[szükség esetén 
részletek és 
további 
oszlopok 
beillesztendőek] 
(C.15) 

[Értékelési 
Nap(ok) 
(C.16)] 

[Megfigyelési 
Nap(ok) 
(C.16)] 

Lejárat 
Napja 
(C.16) 

[szükség esetén a 
mögöttes 
eszközzel 
kapcsolatos 
részletek és 
további oszlopok 
beillesztendőek] 
(C.20) 

[Weboldal 
(C.20)] 

Teljes 
Kibocsátási 
Érték 
(E.3) 

Kezdeti 
Kibocsátási 
Ár 
(E.3) 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[szükség szerinti sorok hozzáadandóak]  
] 

 


