Bank Zachodni WBK S.A.

Warunki LOKATY USD ZŁOTY PLUS, USD DOLAR PLUS, USD ZŁOTY STABILIZACJA (subskrypcja od 2015-02-25 do 2015-03-10)

USD Złoty
USD DOLAR USD Złoty
Stabilizacja
Plus
Plus

1.
2.
3.

Okres depozytowy przypada pomiędzy 2015-03-11 a 2015-09-08
Kurs Referencyjny - Kurs średni NBP USD/PLN z Dnia Referencyjnego, tj. 2015-03-11
Parametry kursowe wybranych przez Klienta strategii:
- na umocnienie złotego czyli produkt Lokata strukturyzowana USD ZŁOTY Plus znajdują się w punkcie 4,
- na umocnienie euro, czyli produkt Lokata strukturyzowana USD DOLAR Plus znajdują sie w punkcie 5,
- na stabilizację złotego, czyli produkt Lokata strukturyzowana USD ZŁOTY Stabilizacja znajdują się w punkcie 6.

3,9091

odsetki płatne gdy:

4.

USD ZŁOTY Plus - jeśli 2015-09-07 kurs średni NBP USD/PLN przyjmie wartość w obok wskazanym przedziale to Klient
otrzymuje oprocentowanie 4,5% w skali roku.

3,5992

3,8491

5.

USD DOLAR Plus - jeśli 2015-09-07 kurs średni NBP USD/PLN przyjmie wartość w obok wskazanym przedziale to Klient
otrzymuje oprocentowanie 4,5% w skali roku.

3,9691

4,2190

6.

USD ZŁOTY Stabilizacja - jeśli 2015-09-07 kurs średni NBP USD/PLN przyjmie wartość w obok wskazanym przedziale to
Klient otrzymuje oprocentowanie 4,5% w skali roku.

3,8491

3,9690

Wskazówki:
a) 2015-02-25 - 2015-03-10 to okres subskrypcyjny.
b) 2015-03-11 to pierwszy dzień okresu depozytowego, ustalenie kursu referencyjnego dla USD/PLN.
c) 2015-09-07 ustalenie kursu średniego NBP dla USD/PLN, który będzie podstawą do naliczenia oprocentowania dla
konkretnych strategii.
d) 2015-09-08 to ostatni dzień okresu depozytowego.
e) 2015-09-09 następuje zwrot kapitału i wypłata ewentualnych odsetek.
Przed rozpoczęciem inwestycji w Lokatę strukturyzowaną Klient powinien zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty, w
którym są zawarte informacje nt. dostępnych terminów inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, strategii inwestycyjnej i okresu subskrypcji można
znaleźć w oddziałach Banku. Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 zł.
Produkt oferowany jest w formie rachunku depozytu strukturyzowanego i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w
ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W celu zapewnienia na dzień zakończenia okresu umownego zwrotu kapitału w wysokości
100% sumy środków ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego oraz odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, do 100% środków wpłaconych na
rachunek depozytu strukturyzowanego zostanie ulokowane przez Bank Zachodni WBK na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z
wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji).Bank Zachodni WBK zastrzega sobie prawo odwołania emisji, nie później niż w pierwszym dniu okresu
depozytowego, w przypadku zmiany warunków rynkowych w stopniu uniemożliwiającym zagwarantowanie klientom zaproponowanych w okresie subskrypcyjnym
parametrów umowy.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby
wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć
się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana
została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty.
Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość
stopy zwrotu z inwestycji.
Stan na: 2015-03-11

