Lokaty Strukturyzowane Daily Range Accrual EUR/PLN Stabilizacja
Podstawowe parametry lokat

Dzień wypłaty odsetek:

12 miesięcy
3 000 PLN
24.02.2022 – 08.03.2022
09.03.2022 – 08.03.2023
09.03.2022
Dni, w których NBP ogłasza kurs średni EUR wyrażony w PLN od
dnia 10.03.2022 r. (włącznie) do dnia 07.03.2023 r. (włącznie)
i w których dokonuje się obserwacji tego kursu w celu ustalenia
poziomu stopy procentowej depozytu
09.03.2023

Płynność:

Likwidacja w okresie subskrypcyjnym – brak opłat
L ikwidacja przed zakończeniem okresu depozytowego – opłata w wysokości od 2,00% do 0,5%
wpłaconego kapitału oraz brak odsetek

Przykładowe scenariusze wyniku z inwestycji (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)
Wartość zainwestowanych
środków na początku
okresu depozytowego

Liczba Dni
Obserwacji
Kursu
(N)

Liczba Dni Obserwacji Kursu,
w których spełniony został
Warunek Naliczenia
Oprocentowania (n)

Oprocentowanie
naliczone za okres
inwestycji
(3,00% * n / N )

Stopa
zwrotu

Wartość inwestycji
na zakończenie
okresu inwestycji

5 000 PLN

251

219

2,62%

2,62%

5 131 PLN

0,62%

5 031PLN

1,94%

5 097 PLN

4,8

Scenariusz
optymistyczny

Okres trwania inwestycji:
Minimalna kwota inwestycji:
Okres subskrypcji:
Okres depozytowy:
Data ustalenia przedziałów kursowych:
Data obserwacji kursu:

4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Kurs EUR/PLN (fixing NBP)

Opodatkowanie:

od uzyskanego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych

5 000 PLN

Forma inwestycji:

Oprocentowanie: w Okresie depozytowym, zostanie ustalone wedle poniższej reguły:
3
 ,00% za każdy Dzień Obserwacji Kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania
Oprocentowania
0
 % za każdy Dzień Obserwacji Kursu, w którym nie zostanie spełniony Warunek Naliczania
Oprocentowania
Ostatecznie oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego
wzoru: 3,00% * n/N,
gdzie: n = liczba Dni Obserwacji Kursu, w których spełniony zostanie Warunek Naliczania
Oprocentowania, N = liczba wszystkich Dni Obserwacji Kursu, N =251
maksymalna nominalna stopa procentowa może wynieść 3,00% w skali roku
Ochrona kapitału: 100% na zakończenie okresu depozytowego

Scenariusz
pesymistyczny

kurs średni EUR wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie nbp.pl po
godzinie 11:00 czasu polskiego 

Górna bariera (4,70)

0,62%

52

5,2
5,0
4,8



4,6
4,4
4,2
Kurs EUR/PLN (fixing NBP)

5 000 PLN

251

Dolna bariera (4,30)

162

Górna bariera (4,70 )

1,94%

4,8
4,7

Scenariusz
neutralny

Instrument
Bazowy:

Dolna bariera (4,30)

5,4

lokata strukturyzowana – objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Algorytm ustalania wyniku z inwestycji

251

4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
Kurs EUR/PLN (fixing NBP)

Dolna bariera (4,30)

Górna bariera (4,70)

Przed rozpoczęciem inwestycji w Lokatę strukturyzowaną Klient powinien zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty, w którym zawarte są informacje nt. dostępnych terminów inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, wysokości ewentualnych kosztów, strategii
inwestycyjnej i okresu subskrypcji, który dostępny jest w oddziałach Banku. Produkt oferowany jest w formie depozytu strukturyzowanego (rachunku bankowego) i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 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 Santander Bank Polska S.A. na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji). Lokatę można założyć w Oddziałach Santander Bank Polska S.A – lista oddziałów
znajduje się na santander.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Santander Bank Polska S.A.
informuje, ze 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. Symulacje i scenariusze
pojawiające się w niniejszym dokumencie maja jedynie wartość orientacyjna i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Santander Bank Polska S.A. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia
ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych. Stan na 24.02.2022 r.

