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A RÉSZ - ÖSSZEFOGLALÓ 

Az összefoglalók “Elemek”-nek nevezett tájékoztatási követelményekből épülnek fel. Az A – E Részekben (A.1 

– E.7) az Elemek sorszámozottak. A jelen Összefoglaló az ezen fajtájú Kötvényekkel, a Kibocsátóval és 

(amennyiben a CGMFL a Kibocsátó) a Garanciavállalóval kapcsolatos összefoglalókba beillesztendő összes 

Elemet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy egyes Elemek beillesztése nem kötelező, előfordulhat, hogy az 

Elemek sorszámozása nem folyamatos. Előfordulhat, hogy egy adott Elem tekintetében a vonatkozó 

információ nem adható meg akkor sem, ha az adott Elem összefoglalóba történő beillesztése – az 

értékpapírok, a kibocsátó és a garanciavállaló fajtájára tekintettel – egyébként szükséges lenne. Ebben az 

esetben az összefoglalónak az adott Elem rövid bemutatását kell tartalmaznia, továbbá annak magyarázatát, 

hogy az adott Elem alkalmazására miért nem kerül sor. 

A FEJEZET – BEVEZETÉS ÉS FIGYELEMFELHÍVÁS 

 

Elem Cím  

A.1 Bevezető Ez az összefoglaló a jelen Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges 

Feltételek bevezetőjének tekintendő. A Kötvények vonatkozásában 

befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egészét – beleértve bármely, az 

abba hivatkozással beleépített dokumentumokat és a vonatkozó Végleges 

Feltételeket is – figyelembe véve lehet meghozni. Ha a jelen 

Alaptájékoztatóban és a vonatkozó Végleges Feltételekben foglalt 

információkkal kapcsolatosan valamely Tagállamban keresetindításra 

kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállamok nemzeti jogszabályai 

alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás 

megindítását megelőzően az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges 

Feltételek fordítási költségeit. A Tagállamokban az összefoglaló (ideértve 

annak bármely fordítását is) készítőit kizárólag a jelen összefoglaló 

(ideértve annak bármely fordítását is) tekintetében akkor terheli polgári 

jogi felelősség, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nincs 

összhangban a jelen Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek 

egyéb részeivel vagy amennyiben az összefoglaló az Alaptájékoztatóval és 

a vonatkozó Végleges Feltételekkel együtt olvasva sem tartalmazza a 

befektetők Kötvényekre vonatkozó befektetési döntését elősegítő kiemelt 

információkat.  

A.2 Hozzájárulás [Nem alkalmazandó][A Kötvények forgalomba hozatalára olyan körülmények 

között is sor kerülhet amelyek vonatkozásában a Tájékoztató Irányelv nem 

tartalmaz a tájékoztató közzétételével kapcsolatos kötelezettség alóli kivételt (a 

Nem Mentesített Forgalomba Hozatal). 

  [[]-ban történő Nem Mentesített Forgalomba Hozatal: 

  A [CGMFL és a CGML][Citigroup Inc.] az alábbiakban részletezett 

feltételeknek megfelelően hozzájárulásukat adják a jelen Alaptájékoztatónak a 

Kötvények valamely Nem Mentesített Forgalomba Hozatalával kapcsolatos, az 

alábbi személyek által történő felhasználásához: [] [valamint] [bármely 

pénzügyi közvetítő akinek a neve a [CGMFL][Citigroup Inc.] honlapján 

(www.[]) közzétételre került és akit az adott Nem Mentesített Forgalomba 

Hozatal tekintetében Felhatalmazott Ajánlattevőként jelöltek meg] [továbbá 

bármely a fenti forgalomba hozatalok lebonyolítására a Pénzügyi eszközök 
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Elem Cím  

piacairól szóló 2004/39/EK irányelvet az adott tagállam jogrendszerébe 

átültető jogszabály alapján jogosult azon pénzügyi közvetítő aki az alábbi 

bekezdésben foglalt információt (az abban szögletes zárójellel jelölt részek 

megfelelő kitöltését követően) a honlapján közzéteszi: 

  „Alulírott, [az adott pénzügyi tanácsadó jogi neve beillesztendő], hivatkozunk 

a [Citigroup Inc./Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.] (a 

Kibocsátó) által a [dátum beillesztendő]-n kelt és a Kibocsátó által közzétett 

Végleges Feltételekben (a “Végleges Feltételek”) meghatározott [az adott 

Kötvény neve beillesztendő]-re (a “Kötvények”). Ezennel elfogadjuk a 

Kibocsátónak a (Végleges Feltételekben meghatározott) Alaptájékoztató 

részünkről – a Kötvényeknek a Felhatalmazott Forgalmazókra vonatkozó 

Feltételekkel összhangban és a hozzájárulás Alaptájékoztatóban 

meghatározott feltételeinek megfelelő forgalomba hozatalát illetően - történő 

felhasználásával kapcsolatosan adott hozzájárulását érintő ajánlatát, és az 

Alaptájékoztatót ennek megfelelően használjuk fel.”] 

  (a továbbiakban a [megfelelő Tagállam neve beillesztendő] tekintetében 

Felhatalmazott Ajánlattevő). 

  A [CGMFL és a CGML][Citigroup Inc.] a Kötvények Nem Mentesített 

Forgalomba Hozatalával kapcsolatos fenti hozzájárulásukat a [] alatti időszak 

tekintetében adták meg (a [megfelelő Tagállam neve beillesztendő]-ban 

alkalmazandó Forgalomba Hozatali Időszak). 

  A [(fentiekben hivatkozott feltételek mellett) a] [CGMFL és a 

CGML][Citigroup Inc.] hozzájárulásának feltétele hogy az adott hozzájárulás: 

  (a) csak a [megfelelő Tagállam neve beillesztendő]-on alkalmazandó 

Forgalomba Hozatali Időszak alatt érvényes; [és] 

  (b) a jelen Alaptájékoztató felhasználását csak az adott Kötvény 

Részletnek a [az adott Kötvény Részlet forgalomba hozatalával 

Érintett Tagállam neve beillesztendő]-on történő Nem Mentesített 

Forgalomba Hozatalai tekintetében engedi meg; [és] 

  (c) [további, az adott Részletnek az Érintett Tagállamban történő Nem 

Mentesített Forgalomba Hozatala tekintetében alkalmazandó és a 

vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb feltételek 

beillesztendőek].] 

  [A fenti rész minden egyes Nem Mentesített Forgalomba Hozatallal Érintett 

Tagállam tekintetében megismétlendő.] 

  AMENNYIBEN A KÖTVÉNYEKBE BEFEKTETŐ VAGY 

BEFEKTETNI KÍVÁNÓ SZEMÉLY A KÖTVÉNYEKET 

FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓTÓL EGY NEM 

MENTESÍTETT FORGALOMBA HOZATAL SORÁN SZERZI MEG 

VAGY KÍVÁNJA MEGSZEREZNI, A KÖTVÉNYEK ILY MÓDON 

TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT AZ ADOTT 

FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓ ÉS A KÖTVÉNYEKBE 

BEFEKTETŐ VAGY BEFEKTETNI KÍVÁNÓ SZEMÉLY KÖZÖTTI – 
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EGYEBEK MELLETT A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRÁRA, 

ALLOKÁCIÓJÁRA ILLETVE ELSZÁMOLÁSÁRA IS KITERJEDŐ – 

KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS FOGJA TARTALMAZNI. A 

KÖTVÉNYEK ÍLY MÓDON TÖRTÉNŐ FORGALOMBA HOZATALA 

SORÁN A KÖTVÉNYEKBE BEFEKTETŐ VAGY BEFEKTETNI 

KÍVÁNÓ SZEMÉLY A FENTIEK SZERINTI TÁJÉKOZTATÁST A 

FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓTÓL IGÉNYELHETI ÉS A 

RÉSZÉRE A FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓ ÁLTAL ADOTT 

TÁJÉKOZTATÁS TEKINTETÉBEN A FELHATALMAZOTT 

FORGALMAZÓ TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL. 

B FEJEZET – KIBOCSÁTÓK ÉS A GARANCIAVÁLLALÓ 

[CSAK A CGMFL ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÖTVÉNYEK TEKINTETÉBEN ILLESZTENDŐ BE: 

 

Elem Cím  

B.1 A Kibocsátó 

jogi és 

kereskedelmi 

neve 

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (CGMFL) 

B.2 Székhely / jogi 

forma / a 

működésre 

irányadó jog / 

bejegyzés 

országa 

CGMFL, egy részvényekkel alapított, Luxemburgban a Luxemburgi 

Nagyhercegség joga alapján bejegyzett betéti társaság (société en commandite 

par actions). A CGMFL székhelye Luxembourg. 

B.4b Trendek 

bemutatása 

Nem alkalmazandó. Nincsenek a CGMFL-nek a jelen pénzügyi évére 

vonatkozó kilátásait az ésszerű megítélés mellett lényegesen befolyásoló 

ismert trendek, bizonytalanságok, igények, kötelezettségek vagy események. 

B.5 A Csoport 

bemutatása 

A CGMFL a Citigroup Inc. kizárólagos tulajdonban lévő közvettett 

leányvállalata. A Citigroup Inc. egy holding társaság, amely kötelezettségeit 

elsősorban a leányvállalataitól kapott osztalékból és előlegekből fedezi 

(Citigroup Inc. és leányvállalatai, a Csoport). 

  A Citigroup Inc. egy nemzetközi diverzifikált pénzügyi szolgáltató holding 

társaság, amelynek vállalatai pénzügyi termékek és szolgáltatások széles 

választékát nyújtják egyének, vállalatok, kormányok és intézmények részére. 

A Citigroup Inc. megközelítőleg 200 millió ügyfélszámlával rendelkezik több 

mint 160 országban. A vezetőség felé történő jelentéstétel tekintetében a 

Citigroup Inc. jelenleg az alábbi két elsődleges üzleti szegmensen keresztül 

működik: a Citicorp, amely a Citigroup Inc. Globális Lakossági 

Banküzletágából (amelynek részei az egyes Regionális Lakossági 

Banküzletágak Európában, Közép-Keleten és Afrikában, Észak-Amerikában, 

Ázsiában és Latin-Amerikában) valamint az Intézményi Ügyfelek Csoportból 

(Értékpapír- és Bankügyletek, ideértve a Privát Banki Szolgáltatásokat és a 

Tranzakciós Szolgáltatásokat) áll; és a Citi Holdings, amely a Bizományosi, a 
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Vagyonkezelési és a Helyi Lakossági Hitelezési Tevékenységből, valamint 

egy Speciális Célú Vagyontömegből áll. Létezik továbbá még egy harmadik 

szegmens: a Társasági és Egyéb Ügyletek szegmense. 

B.9 Nyereség 

előrejelzés 

vagy becslés 

Nem alkalmazandó. A CGMFL az Alaptájékoztatóban nem tett közzé 

nyereség előrejelzést vagy becslést.  

B.10 A könyvvizs- 

gálói 

jelentésben 

jelzett 

fenntartások 

Nem alkalmazandó. Az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi 

információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak 

fenntartásokat. 

B.12 Kiemelt 

múltbéli 

pénzügyi 

tájékoztatás 

Az alábbi táblázat a CGMFL 2012. december 31-én lezárt Éves 

Beszámolójából származó kiemelt pénzügyi információt tartalmazza: 

  

 

2012. 

december 31-

én vagy a 2012. 

december 31-

én lezárt év 

tekintetében 

(auditált) 

2012. május 

24-i nyitó 

mérleg 

(auditált) 

   EURÓ 

  Eszközök   

  Be nem fizetett jegyzett tőke   

  Fel nem használt jegyzett tőke ...........  1.500.000 1.500.000 

  Likvid eszközök ......................................    

  Készpénz ............................................  591.797 500.000 

  Előtörlesztések és megképződött bevétel  1.575  

  Összes eszköz .........................................  2.093.372 2.000.000 

  Követelések   

  Tőke és tartalékok ...................................    

  Jegyzett Tőke .....................................  2.000.000 2.000.000 

  Pénzügyi időszakban felmerült 

Veszteség ...........................................  (6.626)  

  Alá nem rendelt adósság .........................    

  Kapcsolt vállalkozások felé fennálló 

tartozások ...........................................  99.998  

  Összes követelés .....................................  2.093.372 2.000.000 

  Az alábbi táblázat a CGMFL 2013. június 30-án lezárt előzetes évközi 

pénzügyi kimutatásaiból származó kiemelt pénzügyi információt tartalmazza:  

  

 

2013. június 

30-án vagy a 

2013. június 

2012. 

december 31-

én vagy a 2012. 
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30-án lezárt év 

tekintetében 

(nem auditált) 

december 31-

én lezárt év 

tekintetében 

(auditált) 

   EURÓ 

  Eszközök   

  Be nem fizetett jegyzett tőke   

  Fel nem használt jegyzett tőke ...........  1.500.000 1.500.000 

  Likvid eszközök ......................................    

  Készpénz ............................................  593.875 591.797 

  Előtörlesztések és megképződött bevétel  1.946 1.575 

  Összes eszköz .........................................  2.095.821 2.093.372 

  Követelések   

  Tőke és tartalékok ...................................    

  Jegyzett Tőke .....................................  2.000.000 2.000.000 

  Pénzügyi időszakban felmerült 

Veszteség ...........................................  (6.626) (6.626) 

  Alá nem rendelt adósság .........................    

  Kapcsolt vállalkozások felé fennálló 

tartozások ...........................................  100.000 99.998 

  Összes követelés .....................................  2.095.821 2.093.372 

  Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos 

nyilatkozatok 

  (i) 2013. június 30-a óta a CGMFL pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi 

pozíciójában nem következett be lényeges változás, és (ii) 2012. december 31-

e óta a CGMFL pénzügyi helyzetében, üzleti tevékenységét illetően vagy 

kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás. 

B.13 A Kibocsátó 

fizetőképes-

ségét 

befolyásoló 

események 

ismertetése 

Nem Alkalmazandó. A CGMFL-el összefüggő, a CGMFL fizetőképességének 

értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli eseményre 2012. december 

31-e óta nem került sor. 

B.14 Kapcsolat a 

többi csoporton 

belüli 

társasággal 

A CGMFL Csoporton belüli helyzetét illetően lásd a B.5-ös (Csoport 

Bemutatása) Elemet. A CGMFL függ a Csoport többi tagjaitól. 

B.15 Főbb 

tevékenységek 

A CGMFL elsődleges tevékenységeként a Citigroup Global Markets Limited 

(amely társaság a Citigroup Inc. leányvállalata) és más, a Csoporthoz tartozó 

társaságok számára – bármilyen egyéb formában és módon, közvetlenül vagy 

közvetve – kölcsönöket és finanszírozást nyújt.  

B.16 Ellenőrző 

részvényesek 

A CGMFL teljes jegyzett tőkéjét a Citigroup Global Markets Funding 

Luxembourg GP S.à.r.l. és a Citigroup Global Markets Limited tulajdonolják. 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 6  

 

Elem Cím  

B.17 Hitelminő-

sítések 

A CGMFL Garanciavállaló garanciavállalása alapján a CGMFL hosszú/rövid 

lejáratú szenior adósságát a Standard & Poor’s Financial Services LLC A/A-1 

minősítéssel látta el és a Fitch, Inc. A/F1 minősítéssel látta el. 

  [A Kötvények hitelminősítése [].] 

  Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok 

vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a hitelminősítést 

nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy visszavonhatja. 

B.18 A Garancia 

bemutatása 

A Kötvényeket a CGML a CGMFL Garanciaokmánynak megfelelően 

feltétlenül és visszavonhatatlanul garantálja. A CGMFL Garanciaokmány a 

CGML közvetlen, feltétlen, nem alárendelt és biztosítatlan kötelezettsége, és a 

kifizetés sorrendjében a CGML minden egyéb fennálló nem biztosított és nem 

alárendelt kötelezettségével (kivéve bizonyos, jogszabály alapján előrébb 

sorolt kötelezettségeket) azonos ranghelyen (pari passu) fog állni. 

B.19 A Garancia-

vállalóval 

kapcsolatos 

információk 

 

B.19/ 

B.1 

A Garancia-

vállaló jogi és 

kereskedelmi 

neve 

Citigroup Global Markets Limited (CGML) 

B.19/ 

B.2 

Székhely / jogi 

forma / a 

működésre 

irányadó jog / 

bejegyzés 

országa 

A CGML egy Angliában angol jog alatt bejegyzett zártkörű részvénytársaság. 

B.19/ 

B.4b 

Trendek 

bemutatása 

Az Amerikai Egyesült Államokbeli és a globális piacokon végbemenő 

fejlemények – az EURÓópai Unión belüli szuverén adósságválság továbbá a 

nemrégiben megkezdett pénzügyi reformmal összefüggő jogszabályalkotás és 

alkalmazás eredményeit is ideértve – továbbra is nagymértékben befolyásolják 

azon pénzügyi környezetet és piacokat amelyeken a Csoport a tevékenységét 

végzi. 

B.19/ 

B.5 

A Csoport 

bemutatása 

A CGML a Citigroup Inc. kizárólagos tulajdonban lévő közvetett 

leányvállalata. A Citigroup Inc. egy holding társaság, amely kötelezettségeit 

elsősorban a leányvállalataitól kapott osztalékból és előlegekből fedezi. 

  A Csoport bemutatásával kapcsolatosan lásd a fenti B.5-ös Elemet. 

B.19/ 

B.9 

Nyereség 

előrejelzés 

vagy becslés 

Nem alkalmazandó. A CGML az Alaptájékoztatóban nem tett közzé nyereség 

előrejelzést vagy becslést. 
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B.19/ 

B.10 

A könyvvizs- 

gálói 

jelentésben 

jelzett 

fenntartások 

Nem alkalmazandó. Az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi 

információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak 

fenntartásokat. 

B.19/ 

B.12 

Kiemelt 

múltbéli 

pénzügyi 

tájékoztatás 

Az alábbi táblázat a CGML 2012. december 31-én lezárt pénzügyi évével 

kapcsolatos Pénzügyi Beszámolójából származó kiemelt pénzügyi információt 

tartalmazza: 

  

 

A december 31-én lezárt év 

tekintetében vagy december 31-én 

  

 

2012 

(auditált) 

2011 

(auditált) 

2010 

(auditált) 

   (millió amerikai dollárban) 

  Eredménykimutatás Adatai:    

  Bruttó nyereség ....................................  2.767 2.921 3.410 

  Teljes Bevétel (Díjbevétel + 

Kereskedési tevékenység nettó 

bevétele) ...............................................  2.830 3.217 3.397 

  Rendszeres tevékenységből származó 

adózás előtti működési 

nyereség/veszteség ..........................  (313) (338) 173 

  Mérlegadatok:    

  Összes Eszköz ......................................  265.611 306.503 258.030 

  Adósság (Alárendelt) ...........................  5.700 10.180 11.180 

  Teljes Részvényesi tőke .......................  10.119 10.415 10.089 

  Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos 

nyilatkozatok 

  2012. december 31-e óta (i) a CGML – vagy a CGML és leányvállalatai – 

pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában nem következett be 

lényeges változás, és (ii) a CGML – vagy a CGML és leányvállalatai – 

pénzügyi helyzetében, üzleti tevékenységét illetően vagy kilátásaiban nem 

következett be jelentősen hátrányos változás. 

B.19/ 

B.13 

A Garancia-

vállaló 

fizetőképes-

ségét 

befolyásoló 

események 

ismertetése 

Nem Alkalmazandó. A CGML-el összefüggő, a CGML fizetőképességének 

értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli eseményre 2012. december 

31-e óta nem került sor. 

B.19/ 

B.14 

Kapcsolat a 

többi csoporton 

belüli 

társasággal 

CGML a Citigroup Global Markets Europe Limited leányvállalata amely 

társaság a Citigroup Inc. kizárólagos közvetett tulajdonában áll. 
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Elem Cím  

  A CGML Csoporton belüli helyzetét illetően lásd a B.5-ös Elemet. A CGML 

függ a Csoport többi tagjaitól. 

B.19/ 

B.15 

Garancia-

vállaló főbb 

tevékenységei 

A CGML egy hitelviszonyt és tagsági viszonyt megtestesítő értékpapíroknak a 

nemzetközi tőkepiacokon történő kereskedelmével foglalkozó értékpapír 

kereskedő és bizományos, amely jegyzési garanciavállalási és 

vállalatfinanszírozási tanácsadást érintő tevékenységet is végez és globális 

tevékenységét az Egyesült Királyságból folytatja továbbá Nyugat Európában 

és a Közel Keleten lévő fióktelepein keresztül végzi. A CGML díjazás 

ellenében a többi csoportvállalkozás által tulajdonolt értékpapírokra vonatkozó 

marketing tevékenységet is végez. 

B.19/ 

B.16 

Ellenőrző 

részvényesek 

CGML a Citigroup Global Markets Europe Limited tulajdonában álló 

leányvállalata. 

B.19/ 

B.17 

Hitelminő-

sítések 

A CGML hosszú/rövid lejáratú szenior adósságát a Standard & Poor’s 

Financial Services LLC A/A-1 minősítéssel látta el és a Fitch, Inc. A/F1 

minősítéssel látta el. 

  [A Kötvények hitelminősítése [].] 

  Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok 

vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a hitelminősítést 

nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy visszavonhatja. 

[CSAK A CITIGROUP INC. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÖTVÉNYEK TEKINTETÉBEN 

ILLESZTENDŐ BE: 

 

B.1 A Kibocsátó 

jogi és 

kereskedelmi 

neve 

Citigroup Inc. 

B.2 Székhely / jogi 

forma / a 

működésre 

irányadó jog / 

bejegyzés 

országa 

Citigroup Inc. egy Delaware Államban, Delaware Állam Általános Társasági 

Törvénye alapján bejegyzett társaság (corporation). 

B.4b Trendek 

bemutatása 

Az Amerikai Egyesült Államokbeli és a globális piacokon végbemenő 

fejlemények – az Európai Unión belüli szuverén adósságválság továbbá a 

nemrégiben megkezdett pénzügyi reformmal összefüggő jogszabályalkotás és 

alkalmazás eredményeit is ideértve – továbbra is nagymértékben befolyásolják 

azon pénzügyi környezetet és piacokat amelyeken a Csoport a tevékenységét 

végzi. 

B.5 A Csoport 

bemutatása 

A Citigroup Inc. egy holding társaság, amely kötelezettségeit elsősorban a 

leányvállalataitól kapott osztalékból és előlegekből fedezi (a Citigroup Inc. és 

leányvállalatai, a Csoport). 
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  A Citigroup Inc. egy nemzetközi diverzifikált pénzügyi szolgáltató holding 

társaság, amelynek vállalatai pénzügyi termékek és szolgáltatások széles 

választékát nyújtják egyének, vállalatok, kormányok és intézmények részére. 

A Citigroup Inc. megközelítőleg 200 millió ügyfélszámlával rendelkezik több 

mint 160 országban. A vezetőség felé történő jelentéstétel tekintetében a 

Citigroup Inc. jelenleg az alábbi két elsődleges üzleti szegmensen keresztül 

működik: a Citicorp, amely a Citigroup Inc. Globális Lakossági 

Banküzletágából (amelynek részei az egyes Regionális Lakossági 

Banküzletágak Európában, Közép-Keleten és Afrikában, Észak-Amerikában, 

Ázsiában és Latin-Amerikában) valamint az Intézményi Ügyfelek Csoportból 

(Értékpapír- és Bankügyletek, ideértve a Privát Banki Szolgáltatásokat és a 

Tranzakciós Szolgáltatásokat) áll; és a Citi Holdings, amely a Bizományosi, a 

Vagyonkezelési és a Helyi Lakossági Hitelezési Tevékenységből, valamint egy 

Speciális Célú Vagyontömegből áll. Létezik továbbá még egy harmadik 

szegmens: a Társasági és Egyéb Ügyletek szegmense. 

B.9 Nyereség 

előrejelzés 

vagy becslés 

Nem alkalmazandó. A Citigroup Inc. az Alaptájékoztatóban nem tett közzé 

nyereség előrejelzést vagy becslést. 

B.10 A könyvvizs- 

gálói 

jelentésben 

jelzett 

fenntartások 

Nem alkalmazandó. Az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi 

információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak 

fenntartásokat. 

B.12 Kiemelt 

múltbéli 

pénzügyi 

tájékoztatás 

Az alábbi táblázat a Citigroup Inc. 2012. december 31-én lezárt pénzügyi 

évével kapcsolatos Pénzügyi Beszámolójából származó kiemelt pénzügyi 

információt tartalmazza: 

   A december 31-én lezárt év 

tekintetében vagy december 

31-én 

   2012 

(auditált) 

2011 

(auditált) 

   (millió amerikai dollárban) 

  Eredménykimutatás Adatai:   

  Kamatkiadásoktól mentes teljes bevételek .....  69.128 77.331 

  Folyamatos tevékenységből származó 

jövedelem .......................................................  

7.818 11.147 

  Nettó jövedelem ..............................................  7.541 11.067 

  Mérleg Adatok:   

  Összes eszköz .................................................  1.864.660 1.873.878 

  Összes betét ....................................................  930.560 865.936 

  Hosszú távú adósság (ideértve a 2012. 

december 31-én és adott esetben 2011. 

december 31-én, valós értéken fennálló 

U.S.$29.764 és U.S.$ 24.172 összegeket is) ..  239.463 323.505 

  Teljes részvényesi tőke ...................................  189.049 177.806 

  Az alábbi táblázat a Citigroup Inc. 2013. június 30-án végződő hat hónappal 

kapcsolatos Negyedéves Beszámolójából származó kiemelt pénzügyi 
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információt tartalmazza. 

   A június 30-án végződő hat 

hónap tekintetében vagy 

június 30-án 

   2013 (nem 

auditált) 

2012 (nem 

auditált) 

   (millió amerikai dollárban) 

  Eredménykimutatás Adatai:   

  Kamatkiadásoktól mentes teljes bevételek ......  40.706 37.508 

  Folyamatos tevékenységből származó 

jövedelem ........................................................  

8.119 6.024 

  Nettó jövedelem ..............................................  7.990 5.877 

  Mérleg Adatok:   

  Összes eszköz ..................................................  1.883.988 1.916.451 

  Összes betét .....................................................  938.427 914.308 

  Hosszú távú adósság ........................................  220.959 288.334 

  Teljes részvényesi tőke ....................................  195.926 183.911 

  Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos 

nyilatkozatok 

  2013. június 30-a óta a Citigroup Inc. – vagy a Citigroup Inc. és leányvállalatai 

– pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában nem következett be 

lényeges változás, és (ii) 2012. december 31-e óta a Citigroup Inc. – vagy a 

Citigroup Inc. és leányvállalatai – pénzügyi helyzetében, üzleti tevékenységét 

illetően vagy kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás. 

B.13 A Kibocsátó 

fizetőképes-

ségét 

befolyásoló 

események 

ismertetése 

Nem Alkalmazandó. Citigroup Inc.-el összefüggő, a Citigroup Inc. 

fizetőképességének értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli 

eseményre 2012. december 31-e óta nem került sor. 

B.14 Kapcsolat a 

többi csoporton 

belüli 

társasággal 

A Citigroup Inc. Csoporton belüli helyzetét illetően lásd a Citigroup Inc. és 

leányvállalatai bemutatásával kapcsolatos B.5-ös Elemet. 

B.15 Főbb 

tevékenységek 

A Citigroup Inc. egy nemzetközi diverzifikált pénzügyi szolgáltató holding 

társaság, amelynek vállalatai pénzügyi termékek és szolgáltatások széles 

választékát nyújtják egyének, vállalatok, kormányok és intézmények részére. 

B.16 Ellenőrző 

részvényesek 

Citigroup Inc.-nek nincs tudomása olyan részvényesről vagy kapcsolt 

részvényesi csoportról aki közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzi a Citigroup 

Inc.-et. 

B.17 Hitelminő-

sítések 

A Citigroup Inc. hosszú/rövid lejáratú szenior adósságát a Standard & Poor’s 

Financial Services LLC A-/A-2, a Moody’s Investors Service, Inc. Baa2/P-2, 

és a Fitch, Inc. A/F1 minősítéssel látta el. 

  [A Kötvények hitelminősítése [].] 

  Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok 
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vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a hitelminősítést 

nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy visszavonhatja. 

C.3 FEJEZET– ÉRTÉKPAPÍROK 

 

Elem Cím  

C.1 A Kötvények 

leírása/ISIN 

A Kötvények Sorozatokban kerülnek kibocsátásra. A Sorozat száma []. A 

Részletszám []. [A Kötvények elnevezésük szerint Certifikátok, ezért a 

"Kötvényekre" és "Kötvénytulajdonosokra" vonatkozó valamennyi utalást a 

"Certifikátokra" és "Certifikát tulajdonosokra" való utalásnak kell tekinteni.] 

International Securities Identification Number (ISIN): []. [Közös Kód: [].] 

[CUSIP/WKN/Valoren szám: [].]  

[A Kötvények []. napján összevonásra kerülnek és a [a korábbi Részletekre 

történő hivatkozás beillesztendő]-vel egységes Sorozatot alkotnak.] 

C.2 Devizanem A Kötvények [] devizanemben denomináltak és a Kötvényekkel kapcsolatos 

kifizetésekre [] devizanemben kerül sor. 

C.5 A Kötvények 

szabad 

átruházásának 

korlátai 

A Kötvények szabadon átruházhatóak az Amerikai Egyesült Államok, az 

Európai Gazdasági Térség, az Egyesült Királyság, Ausztrália, a Bahreini 

Királyság, Brazília, Chile, Kolumbia, Ciprus, Costa Rica, Dánia, a Dominikai 

Köztársaság, a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ, Ecuador, El Salvador, az 

Egyesült Arab Emírségek, Finnország, Franciaország, Guatemala, Honduras, 

Hongkong Különleges Igazgatású Terület, Írország, Izrael, Japán, Katar, 

Kuvait, Lengyelország, Magyarország, Mexikó, Norvégia, Olaszország, Omán, 

az Oroszországi Föderáció, Panama, Paraguay, Peru, Portugália, Szaúd-Arábia, 

Szingapúr, Tajvan, Törökország, és Uruguay forgalomba hozatali, értékesítési 

és átruházási korlátozásai függvényében, továbbá mindazon országok 

jogszabályainak megfelelően, amelyekben a Kötvények forgalomba hozatalra 

vagy értékesítésre kerülnek. 

C.8 A 

Kötvényekhez 

fűződő jogok, 

ideértve a 

Kötvények 

ranghelyét és 

ezen jogokkal 

kapcsolatos 

korlátozásokat 

A Kötvények többek között az alábbi feltételek szerint kerülnek kibocsátásra: 

Ranghely 

A Kötvények a Kibocsátó nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit 

képezik, és egymással szemben azonos ranghelyen (pari passu) rangsoroltak és 

lesznek rangsoroltak, továbbá a Kibocsátó más nem biztosított és nem 

alárendelt adósságával szemben (kivéve bizonyos, jogszabály alapján előrébb 

sorolt kötelezettségeket) legalább azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni. 

  Teheralapítási tilalom és szerződésszegés más szerződésben 

  A Kötvényfeltételek nem fognak teheralapítási tilalomra vagy más 

szerződésben történő szerződésszegésre (ún. cross default) vonatkozó 

rendelkezést tartalmazni a Kibocsátó [vagy a Garanciavállaló] tekintetében. 

  Szerződésszegési Események 

  A Kötvényfeltételek többek között a következő szerződésszegési eseményeket 
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Elem Cím  

fogják tartalmazni: (a) a kamat esetében az esedékességet követően 30 napot, a 

tőkeösszeg esetében 10 napot meghaladó fizetési késedelem a tőkeösszeg, 

illetve a kamatok vonatkozásában; (b) nem szerződésszerű teljesítés vagy a 

Kibocsátó [vagy a Garanciavállaló] egyéb szerződésszegése, amely a 

Kötvények tőkeösszegének legalább 25 százalékával rendelkező 

kötvénytulajdonosoknak a szerződésszegés tényére, és annak orvoslására 

figyelmeztető írásbeli értesítésének időpontját követően 60 napon túl fennáll; 

(c) a Kibocsátóval [a Garanciavállalóval] szemben folyó végelszámolás, 

felszámolási eljárás vagy egyéb hasonló eljárás; és (d) végelszámoló vagy 

egyéb hasonló tisztségviselő kinevezése vagy egyéb hasonló esemény a 

Kibocsátónál [a Garanciavállalónál]. 

  Adózás 

  Ellentétes rendelkezés hiányában a Kötvényekkel kapcsolatos minden 

kifizetést forrásadók levonása és egyéb levonások nélkül kell teljesíteni a 

szokásos kivételek függvényében Luxemburgban, amennyiben a Kibocsátó a 

CGMFL vagy az Egyesült Királyságban a Garanciavállaló esetében vagy - 

egyes külön meghatározott kivételek függvényében és azon Kötvény-

kategóriák tekintetében, amelyek az Amerikai Egyesült Államok szövetségi 

adójogának szempontjából nem minősülnek adósságnak - az Egyesült 

Államokban, amennyiben a Kibocsátó a Citigroup Inc. 

  Kötvényesi Gyűlések 

  A Kötvényfeltételek rendelkezéseket tartalmaznak a kötvénytulajdonosi gyűlés 

összehívására az érdekeiket általánosan érintő ügyek megvitatása érdekében. 

Ezek a rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy meghatározott többség minden 

kötvénytulajdonosra kötelező döntést hozzon, beleértve azokat a 

kötvénytulajdonosokat is, akik nem vettek részt és szavazatukat nem adták le 

az adott gyűlésen, továbbá azokat a kötvénytulajdonosokat is, akik a 

többséggel ellentétesen szavaztak. 

C.9 A 

Kötvényekhez 

fűződő jogok 

leírása, 

ideértve a 

nominális 

kamatlábat, a 

kamatfizetés 

esedékességé-

nek időpontját, 

a kamatfizetési 

napokat, az 

alapulfekvő 

eszközöket 

(ahol nincs fix 

ráta), a lejárati 

időpontokat, a 

visszafizetés-

ről szóló 

Lásd alább a C.16-os és C.18-as számú Elemeket. 

[A Kötvények nem kamatoznak vagy fizetnek kamatot.]  

[Hozam meghatározása: [[évi [] %] [Nem alkalmazandó]] 
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Elem Cím  

rendelkezése-

ket és a hozam 

meghatározá-

sát 

C.10 Amennyiben a 

Kötvény 

származtatott 

kamatfizetési 

elemet 

tartalmaz, 

világos és 

alapos 

magyarázat 

annak 

elősegítésére, 

hogy a 

befektetők 

megértsék, 

miként 

befolyásolja 

befektetésük 

értékét az 

alapulfekvő 

eszköz(ök) 

értéke, 

különösen a 

nyilvánvaló 

kockázatok 

esetében. 

[Lásd alább a C.15-ös és C.18-as számú Elemeket.] [Nem alkalmazandó. A 

Kötvények [nem kamatoznak vagy fizetnek kamatot] [nem tartalmaznak 

származtatott kamatfizetési elemet].] 

C.11 Tőzsdei 

bevezetés 

[Benyújtásra került a kérelem az [Írországi Értéktőzsdéhez a Kötvényeknek az 

Írországi Értéktőzsdére történő bevezetésével kapcsolatban.] / [] / [Nem 

alkalmazandó. A Kötvények nincsenek bevezetve tőzsdére.]. 
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Elem Cím  

C.15 Annak leírása, 

hogyan 

befolyásolja a 

befektetés 

értékét az 

alapulfekvő 

eszköz(ök) 

értéke 

[A kamatfizetés ténye [és a fizetendő összeg] az adott alapulfekvő eszköz(ök) 

teljesítményére vonatkozó utalással kerül meghatározásra.] [Amennyiben a 

kamat összege a "közbenső teljesítményhez kötött kamatokra vonatkozó 

rendelkezések", a "twin-win közbenső teljesítményhez kötött kamatokra 

vonatkozó rendelkezések", vagy a "fordított közbenső teljesítményhez kötött 

kamatokra vonatkozó rendelkezések" alkalmazásával kerül kiszámításra, az 

ilyen kamat összege az adott alapulfekvő eszköz(ök) teljesítményére 

vonatkozó utalással kerül meghatározásra.] 

[A Kötvények lejárat előtti visszaváltás, vagyis „autocall” tulajdonsággal 

rendelkeznek, amely azt jelenti, hogy az adott alapulfekvő eszköz(ök) 

teljesítményétől függően a Kötvények a lejárat előtt visszaválthatóak. Az, hogy 

a Kötvények a lejárat előtt visszaváltásra kerülnek-e, az adott alapul fekvő 

eszköz(ök) teljesítményére való utalással kerül meghatározásra. Amennyiben a 

kötelező lejárat előtti visszaváltás esetén esedékes összeg a "teljesítményhez 

kötött lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó rendelkezések" alkalmazásával 

kerül kiszámításra, az adott kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg az adott 

alapulfekvő eszköz(ök) teljesítményére vonatkozó utalással kerül 

meghatározásra. Amennyiben a Kötvények a lejárat előtt visszaváltásra 

kerülnek, csak a kötelező lejárat előtti visszaváltási összeget kell megfizetni, 

nincs további fizetési kötelezettség vagy leszállítandó eszköz.] 

  [A lejáratkor fizetendő visszaváltási összeg [vagy a leszállítandó eszközök] az 

alapulfekvő eszköz(ök) teljesítményétől függnek.] 

  [A Kötvények kettős devizájú Kötvények, ennek megfelelően a Kötvény 

alapján esedékes minden összeg []-ból []-ba kerül átváltásra az 

alkalmazandó átváltási árfolyamra történő hivatkozással.] 

  Lásd továbbá az alábbi C.18-as Elemet. 

C.16 Lejárat napja 

és a végső 

referencia-

időpont 

A lejárat napja []. A végső referencia-időpontokra vonatkozóan lásd alább az 

értékelési időpontokkal kapcsolatos rendelkezéseket a C.18-as Elemnél. 

Lejárat előtti visszaváltás 

  A Kötvényekkel kapcsolatos lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó 

információkat lásd fent a “Szerződésszegési Események” cím alatt a C.8-as 

Elemnél és alább a “Megszakított Napok, Piacot Megszakító Események és 

Kiigazítások” cím alatt. 

  Emellett (a) a Kötvények visszaválthatók a lejárat előtt adózási okokból; és (b) 

amennyiben a Kibocsátó megállapítja, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos 

kötelezettségeinek teljesítése [vagy a Garanciavállaló megállapítja, hogy az 

ezen Kötvények tekintetében a CGMFL Garanciaokmány szerinti 

kötelezettségeinek teljesítése] vagy a Kibocsátó [vagy a Garanciavállaló] 

Kötvényekből [és/vagy a CGMFL Garanciaokmányból] eredő kötelezettségei 

fedezéséről szóló bármely megállapodás bármilyen okból részben vagy 

egészében jogszabályba ütközik vagy fog ütközni, a Kibocsátó a lejárat előtt 

visszaválthatja a Kötvényeket és – a jogszabályok által megengedett 

mértékben – minden Kötvény vonatkozásában a lejárat előtti visszaváltási 
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összegnek megfelelő összeget fogja kifizetni. 

  A Kötvények lejárat előtti visszaváltása esetén fizetendő lejárat előtti 

visszaváltási összeg a Számítást Végző Ügynök által meghatározott, a 

Kötvényeknek a Kibocsátó által megjelölt napon fennálló valós piaci árának 

megfelelő összeg lesz (amely összeg tartalmazza az esedékes kamatokat), 

amely olyan módon kerül módosításra, hogy teljes mértékben kiküszöbölje a 

Kibocsátónál (vagy bármely kapcsolt vállalkozásánál) jelentkező, a 

Kötvényekkel kapcsolatos fedezeti vagy finanszírozási ügyletek lezárásához 

kapcsolódó veszteségeket, kiadásokat és költségeket, azzal hogy a Kötvények 

valós piaci árának szerződésszegési eseményt követő meghatározásának 

körében nem kell a Kibocsátó pénzügyi helyzetét figyelembe venni, azt 

feltételezve, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos kötelezettségeit teljes 

mértékben teljesíteni tudja. 

C.17 A 

származtatott 

értékpapírok 

elszámolási 

eljárása 

[A Kötvények készpénzes elszámolású Kötvények]  

[A Kötvények elszámolása történhet készpénzben (ún. cash settlement) vagy 

bizonyos eszközök fizikai leszállítása útján (ún. physical settlement). Lásd a 

C.18-as Elemet alább. 

Fizikai leszállítás esetén a feltételek tartalmazzák az adott eszköz leszállítását 

befolyásoló eseményekkel és körülményekkel kapcsolatos rendelkezéseket, így 

különösen az elszámolást megszakító eseményekre és olyan körülményekre 

vonatkozó rendelkezéseket, amikor ezen eszközökkel nem lehet szabadon 

kereskedni, valamint amikor az ezen eszközök tekintetében a piaci likviditás 

hiánya miatt ezen eszközök leszállítása nem lehetséges vagy 

megvalósíthatatlan. Ezen rendelkezések lehetővé teszik a Kibocsátó vagy 

(amennyiben van ilyen) az adott harmadik személy közvetítő számára, hogy 

saját nevében elhalassza az elszámolást a Kötvénytulajdonosoknak, hogy 

választása szerint más kereskedelmileg ésszerű módon szállítsa le az adott 

eszközöket, hogy az adott eszköz helyett egy helyettesítő eszközt szállítson le, 

illetve hogy az adott eszközök leszállítása helyett készpénz visszaváltási 

összeget fizessen. A Kötvényfeltételek olyan választási lehetőséget is 

tartalmaznak, amely lehetővé teszi Kibocsátó vagy (amennyiben van ilyen) az 

adott harmadik személy közvetítő számára, hogy megváltoztathassa a 

Kötvények elszámolását és így készpénz visszaváltási összeget fizessen az 

adott eszközök leszállítása helyett.] 

C.18 A 

származtatott 

értékpapírok 

hozama 

[A Kötvények nem fizetnek kamatot] [A kamatfizetési napon esedékes 

kamat összege (amennyiben van ilyen) a kamatra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően kerül meghatározásra a következők 

szerint.] 

  [Az egyes számítási összegekre és a kamatfizetés napjára vonatkozó kamat 

összege [(amennyiben van ilyen)] [az alábbi fix kamatozású kötvényekre 

vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi változó kamatozású kötvényekre 

vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi inflációs mutatóhoz kötött kötvényekre 

vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött kamatra 
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vonatkozó rendelkezésekre] történő hivatkozással kiszámítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozó rendelkezésekre] való 

utalással számított kamatösszeg lesz.] 

  [Ha egy adott kamatfizetési nap vonatkozásában, 

  (a) nem merül fel kamatkorlát esemény, [kamatfizetésre nem kerül sor] 

[[az alábbi fix kamatozású kötvényekre vonatkozó rendelkezésekre] 

[az alábbi változó kamatozású kötvényekre vonatkozó 

rendelkezésekre] [az alábbi inflációs mutatóhoz kötött kötvényekre 

vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső 

teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] történő 

hivatkozással kiszámítandó teljesítményhez kötött kamatösszegre 

vonatkozó rendelkezésekre] való utalással megállapított kamatösszeg] 

kerül kifizetésre az adott kamatfizetési napon; vagy 

  (b) kamatkorlát esemény merül fel, [[az alábbi fix kamatozású 

kötvényekre vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi változó 

kamatozású kötvényekre vonatkozó rendelkezésekre] [az alábbi 

inflációs mutatóhoz kötött kötvényekre vonatkozó rendelkezésekre] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] történő hivatkozással 

kiszámítandó teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozó 

rendelkezésekre] való utalással megállapított kamatösszeg] kerül 

kifizetésre ezen kamatfizetési napon.] 

  [A fenti kamatra vonatkozó rendelkezéseken túl minden egyes számítási 

összeg után egy független, [] összegű fix kamat is kifizetésre kerül [] 

napján.] 

  Definíciók 

  Napok 

  [A kamatkorlátozás vizsgálati nap (ún. interest barrier observation date) 

  [a kamatfizetési napra vonatkozóan minden olyan nap vagy napok, 

amelyek a kamatfizetési nap vonatkozásában ilyen módon kerültek 

meghatározásra az alábbi Táblázatban (a módosításra vonatkozó 

szabályoknak megfelelően – lásd alább a “Megszakított Napok, Piacot 

Megszakító Események és Kiigazítások” cím alatt)] 

  [a kamatperiódusra vonatkozóan és amennyiben a “tartomány 

elhatárolási (ún. range accrual)” előírások érvényesülnek, minden az 

adott kamatperiódus első napjától számított (azt a napot is beleértve) és 

az adott kamatperiódus utolsó napját közvetlenül megelőző [] 

munkanapig tartó (az “elhatárolási zárónap (ún. accrual cut-off date)”, 

azt nem beleértve) időszakba eső minden [naptári nap] [munkanap] és 
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az elhatárolási zárónaptól (azt is beleértve) számítva az adott 

kamatperiódus utolsó napjáig (azt is beleértve) tartó időszakba eső 

minden [naptári nap] [munkanap] tekintetében az elhatárolási zárónap 

a kamatkorlátozás vizsgálati nap. Amennyiben az alapulfekvő 

kamatkorlátra vagy minden alapulfekvő kamatkorlátra vonatkozóan az 

ilyen [naptári nap] [munkanap] [nem minősül kereskedési napnak az 

alapulfekvő kamatkorlátok vonatkozásában vagy megszakított napnak 

minősül az alapulfekvő kamatkorlátok vonatkozásában (“vizsgálható 

tartomány elhatárolási érték (ún. range accrual value what you can 

observation)”)] [nem minősül kereskedési napnak az alapulfekvő 

kamatkorlátok vonatkozásában vagy megszakított napnak minősül az 

alapulfekvő kamatkorlátok vonatkozásában (“tartomány elhatárolás 

csoportos vizsgálata (ún. range accrual move in block observation)”)], 

akkor [az ilyen alapulfekvő kamatkorlátra] [minden alapulfekvő 

kamatkorlátra] vonatkozó kamatkorlát esemény vizsgálati napja az a 

közvetlenül megelőző [naptári nap] [munkanap], amelyik [minden 

alapulfekvő kamatkorlát vonatkozásában kereskedési nap és nem 

minősül és nem minősül megszakított napnak] [minden alapulfekvő 

kamatkorlát vonatkozásában kereskedési nap és nem minősül és nem 

minősül megszakított napnak]. Ennélfogva egy kamatkorlát esemény 

vizsgálati nap egynél több [naptári napon] [munkanapon] lehet 

kamatkorlát esemény vizsgálati nap.] 

  Kamatfizetési nap minden olyan nap, amely ilyenképpen került feltüntetésre 

az alábbi Táblázatban. 

  [A kamatfizetési nap vonatkozásában Kamatértékelési nap minden olyan nap, 

amely ilyenképpen került feltüntetésre az alábbi Táblázatban (a módosításra 

vonatkozó szabályoknak megfelelően – lásd alább a “Megszakított Napok, 

Piacot Megszakító Események és Kiigazítások” cím alatt).] 

  [A kamat megkötési nap(ok) [[] [és []] [[] kereskedési nappal a [] 

napot megelőzően] [a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz esetében [], 

[] (meg kell határozni minden kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre 

nézve, ahol eltérő kamat megkötési napok alkalmazandóak)] [minden olyan, a 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre vonatkozó kereskedési naptól 

kezdődően, amely nem minősül megszakított napnak, []-tól [(azt a napot is 

beleértve)] [(amely nap nem számít bele)] []-ig [(azt a napot is beleértve)] 

[(amely nap nem számít bele)] (a módosításra vonatkozó szabályoknak 

megfelelően – lásd alább a “Megszakított Napok, Piacot Megszakító 

Események és Kiigazítások” cím alatt). (meg kell határozni minden egyes 

kamatkorlát eseményre és releváns teljesítményhez kötött kamatösszegre, ahol 

eltérő kamat megkötési nap(ok) alkalmazandó(ak).]  

  [A kamathoz kapcsolt alapulfekvő eszköz(ök)re, az ilyen alapulfekvő eszköz(ök) 

teljesítményére és azok szintjére vonatkozó definíciók 

  1. A kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz a C.20-as Elem alatt a 

kamatra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott alapulfekvő 

eszköz 

  [A kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítményi alapulfekvő 
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eszköz(ök), 

  [amennyiben az [”egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálat”][”cliquet”] 

alkalmazandó, a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

  [amennyiben [a ”súlyozott kosár vizsgálat”][az ”alapulfekvő eszköz 

számtani középhozama”]["himalaya közbenső teljesítmény – ázsiai 

típusú mérés"] alkalmazandó [és [annak meghatározása érdekében, 

hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a [közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban meghatározott 

rendelkezések szerint (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], az összes kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz [kizárólag ”súlyozott kosár vizsgálat” 

esetén beillesztendő (mivel a közbenső teljesítmény az összes kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz súlyozott kosarára vonatkozó utalással 

kerül meghatározásra)]["himalaya közbenső teljesítmény – ázsiai 

típusú mérés" esetén beillesztendő: , eltekintve bármely, teljesítménye 

alapján figyelmen kívül hagyott kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköztől, az alábbiakban a “közbenső teljesítménnyel” kapcsolatban 

írtak szerint]] 

  [amennyiben a “[legjobban teljesítő] [legrosszabbul teljesítő] 

értékpapír-kosár vizsgálata” alkalmazandó [és [annak meghatározása 

érdekében, hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a [közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban meghatározott 

rendelkezések szerint (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] megállapítása 

céljából], az adott időszakra vonatkozó [legjobb] [legrosszabb] (ha 

egyenlő, a feltételekkel összhangban a számítást végző ügynök által 

meghatározott) közbenső teljesítményű kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz [abban az esetben, ha a “himalaya közbenső 

teljesítmény – európai vizsgálat”-ra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazandók, amely azt jelenti, hogy valamely kamatfizetési nap 

tekintetében a közbenső teljesítmény csak egyszer kerül kiszámításra, 

és ha egyszer valamely kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

[legjobb] [legrosszabb] (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban a 

számítást végző ügynök által meghatározott) közbenső teljesítményt ér 

el valamely kamatfizetési napra vonatkozóan, akkor, az nem lehet 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz semelyik azt követő 

kamatfizetési napra vonatkozóan]] 

  [amennyiben a “túlteljesítés vizsgálata” alkalmazandó [és [annak 

meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-

e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a 

[közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win 
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közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított 

közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban 

meghatározott rendelkezések szerint (kérjük, jelöljék szükség szerint, 

ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz és (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz 

(mivel a közbenső teljesítmény az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz és 

(b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményének különbözetére 

utalással kerül meghatározásra)].] 

  [A kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítményt az alábbiakkal 

összhangban kell megállapítani: 

  [“egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, 

amelyek alapján a kamatfizetési nappal kapcsolatos közbenső 

teljesítmény a számítást végző ügynök által meghatározott, 

százalékban kifejezett összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon 

alkalmazandó kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

kamatreferencia szintjének lehíváskori kamatszinttel csökkentett 

összege, osztva a kezdeti kamatszintjével, az alábbi képlet szerint: 

  
                                                                                                                

                  
 

  [A százalék értékére [egy további [+/-][]% százalékérték teljesítmény 

kiigazítás] [és] [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)] [és azon 

százalék értékére [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  [“súlyozott értékpapírkosár vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések 

[annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin 

win közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított 
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közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban 

meghatározott rendelkezések szerint (megjelölendő, amennyiben több 

közbenső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], amelyek 

alapján a kamatfizetési nappal kapcsolatos közbenső teljesítmény a 

számítást végző ügynök által meghatározott, százalékban kifejezett 

összege, amely egyenlő a kamatfizetési napon alkalmazandó egyes 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz teljesítményének súlyozott 

összegével, ahol az ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközt úgy 

kell meghatározni, hogy a kamatfizetési napon alkalmazandó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz referencia szint lehíváskori 

kamatszinttel csökkentett összegét osztjuk a kezdeti kamatszintjével, 

az alábbi képlet szerint: 

  ∑  

 

   

 
                                                                                                               

                     
 

  [A százalék értékére [egy további [+/-][]% százalékérték teljesítmény 

kiigazítás] [és] [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)] [és azon 

százalék értékére [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  Wn minden kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz vonatkozásában 

[[]% (ezért a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközök egyenlően 

súlyozottak)] [a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközok súlyozása 

az alábbiakban meghatározottak szerint történik (így minden kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköznek előre meghatározott, neki 

tulajdonított súlya van): 

  kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz Wn 

  [] []% 

  [] []% 
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  (kitöltendő minden releváns kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre) 

  [] []%] 

  [mivel a kamatfizetési nap tekintetében „szivárvány súlyozást” 

(rainbow weighting) kell alkalmazni, az egyes kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök súlya az alábbiak szerint meghatározott (egy 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz vonatkozásában a 

„szivárvány súlyozás” azt jelenti, hogy a kamatfizetési napon 

alkalmazandó kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz súlya az ilyen 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz közbenső teljesítményétől 

függ, összehasonlítva a kamatfizetési napon alkalmazandó más 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközök közbenső 

teljesítményével]: 

  
kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz Wn 

  
[a legmagasabb []% 

  (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban 

a számítást végző ügynök által meghatározott) 

közbenső teljesítménnyel rendelkező, 

  a kamatfizetési napon alkalmazandó  

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

  [[] legmagasabb []% 

  (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban 

a számítást végző ügynök által meghatározott) 

közbenső teljesítménnyel rendelkező, 

a kamatfizetési napon alkalmazandó  

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

  (kitöltendő minden releváns kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre) 

  [a legalacsonyabb []%] 

  (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban 

a számítást végző ügynök által meghatározott) 

közbenső teljesítménnyel rendelkező, 

a kamatfizetési napon alkalmazandó  

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

  
[„[legjobban teljesítő][legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosarak 

vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések [annak meghatározása 

érdekében, hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a [közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban meghatározott 

rendelkezések szerint (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], amelyek alapján a 

kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítmény és a 

kamatfizetési nap a számítást végző ügynök által meghatározott, 
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százalékban kifejezett összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon 

alkalmazandó egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

kamatreferencia szint lehíváskori kamatszinttel csökkentett összege, 

osztva a kezdeti kamatszinttel, az alábbi képlet szerint: 

                                                                                 

                  
 

  [A százalék értékére [egy további [+/-][]% százalékérték teljesítmény 

kiigazítás] [és] [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)] [és azon 

százalék értékére [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  ["himalaya közbenső teljesítmény – ázsiai típusú mérésre" vonatkozó 

rendelkezések [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát 

esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg a [közbenső teljesítményhez kötött kamatra 

vonatkozó] [twin win közbenső teljesítményhez kötött kamatra 

vonatkozó] [fordított közbenső teljesítményhez kötött kamatra 

vonatkozó] alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint 

(megjelölendő, amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó 

képlet alkalmazandó)], amely azt jelenti, hogy minden egyes kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz teljesítménye az adott kamatfizetési 

napra vonatkozó minden egyes kamatértékelési napon kiszámításra 

kerül, amely azt jelenti, hogy valamely kamatfizetési napra vonatkozó 

közbenső teljesítmény, a számítást végző ügynök meghatározása 

szerint, az adott kamatfizetési napra vonatkozó minden egyes 

kamatértékelési nap tekintetében a [legjobb] [legrosszabb] (ha egyenlő, 

a feltételekkel összhangban a számítást végző ügynök által 

meghatározott) alapulfekvő teljesítménnyel rendelkező kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz alapulfekvő teljesítményének számtani 

közepeként meghatározott százalékérték a számítást végző ügynök 

általi meghatározás szerint, azzal, hogy ha valamely kamattal 
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kapcsolatos alapulfekvő eszköz [legjobb] [legrosszabb] (ha egyenlő, a 

feltételekkel összhangban a számítást végző ügynök által 

meghatározott) közbenső teljesítményt ér el az adott kamatfizetési 

napra vonatkozó valamely kamatértékelési nap tekintetében, akkor az 

alapulfekvő teljesítményét figyelmen kívül kell hagyni az adott 

kamatfizetési napra vonatkozó minden egyes azt követő 

kamatértékelési nap tekintetében (azonban az alapulfekvő 

teljesítménye nem hagyható figyelmenkívül bármely azt követő 

kamatfizetési napra vonatkozó bármely kamatértékelési nap 

tekintetében). Minden egyes alapulfekvő teljesítmény minden egyes 

kamatértékelési nap tekintetében úgy határozandó meg, mint a 

kamatértékelési napon alkalmazandó egyes kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz kamatreferencia szint lehíváskori kamatszinttel 

csökkentett összege, osztva a kezdeti kamatszinttel, az alábbi képlet 

szerint: 

                                                                                   

                  
 

  [Minden egyes kamatértékelési napra vonatkozó minden egyes 

százalék értékére [egy további [+/-][]% százalékérték teljesítmény 

kiigazítás] [és] [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)] [és azon 

százalék értékére [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% 

legalacsonyabb százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb 

százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték (collar)] 

alkalmazandó] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  ["túlteljesítés vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések [annak 

meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-

e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a 

[közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win 

közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított 

közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban 

meghatározott rendelkezések szerint (megjelölendő, amennyiben több 

közbenső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], amelyek 
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alapján valamely kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítmény 

a számítást végző ügynök által meghatározott, százalékban kifejezett 

összeg, amely egyenlő az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz („A 

túlteljesítés”) teljesítménye mínusz az adott kamatfizetési napra 

meghatározott kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

kamatreferencia szintjeként az egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközökre meghatározott, lehíváskori kamatszinttel csökkentett (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz (B túlteljesítés) teljesítményével 

csökkentett összeg, az összes osztva a kezdeti kamatszinttel, az alábbi 

képlet szerint: 

                                        

  A kamatfizetési napra vonatkozó A túlteljesítést az alábbiakkal 

összhangban állapítja meg a számítást végző ügynök: 

  ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, 

amelyek alapján a kamatfizetési nappal kapcsolatos A túlteljesítés a 

számítást végző ügynök által meghatározott, hányadosként kifejezett 

összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon alkalmazandó (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz kamatreferencia szintjének lehíváskori 

kamatszinttel csökkentett összege, osztva a kezdeti kamatszinttel, az 

alábbi képlet szerint: 

  
                                                                                                                 

                  
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].]  

  [“súlyozott értékpapírkosár vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, 

amelyek alapján a kamatfizetési napra vonatkozó A túlteljesítés a 

számítást végző ügynök által meghatározott, hányadosként kifejezett 

összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon alkalmazandó egyes (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközök súlyozott összege, amelyet minden 
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(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz tekintetében úgy kell meghatározni, 

hogy a kamatfizetési napon alkalmazandó (a) túlteljesítő alapulfekvő 

eszköz kamatreferencia szintjéből kivonjuk a lehíváskori kamatszintet, 

és az egészet elosztjuk a kezdeti kamatszinttel, az alábbi képlet szerint: 

  ∑  

 

   

 
                                                                                                               

                     
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  Wn minden (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában 

[[] (ezért az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszközök egyenlően 

súlyozottak) [az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz súlyozása 

az alábbiakban meghatározottak szerint történik (így minden 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköznek előre meghatározott, 

neki tulajdonított súlya van)]: 

  
(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  
[] [] 

  
[] [] 

  
(kitöltendő minden releváns (a) túlteljesítő alapulfekvő 

eszközre) 

  
[] []] 

  [mivel a kamatfizetési nap tekintetében „szivárvány súlyozást” 

(rainbow weighting) kell alkalmazni, az egyes (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszközök súlyát az alábbiak szerint kell meghatározni (egy 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában a „szivárvány 

súlyozás” azt jelenti, hogy a kamatfizetési napon alkalmazandó (a) 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 26  

 

Elem Cím  

túlteljesítő alapulfekvő eszköz súlya az ilyen (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz A túlteljesítésétől fog függeni, összehasonlítva más 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszközök A túlteljesítésével]: 

  (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  
[a legmagasabb 

[] 

  (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban 

a számítást végző ügynök által meghatározott) 

A túlteljesítéssel rendelkező,  

a kamatfizetési napon alkalmazandó  

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz 

 

    

  [[] legmagasabb [] 

  (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban 

a számítást végző ügynök által meghatározott) 

A túlteljesítéssel rendelkező,  

a kamatfizetési napon alkalmazandó 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz] 

 

    

  
(kitöltendő minden releváns a túlteljesítő 

alapulfekvő eszközre) 

 

  
[a legalacsonyabb (ha egyenlő, a feltételekkel 

összhangban a számítást végző ügynök által 

meghatározott) A túlteljesítéssel rendelkező, a 

kamatfizetési napon alkalmazandó (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz  

[] 

  [„[legjobban teljesítő][legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosarak 

vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, amelyek alapján az összes (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz közül az A túlteljesítés teljesítménye 

lesz a [legmagasabb (vagy egyenlően legmagasabb)] [legalacsonyabb 

(ha egyenlő, a feltételekkel összhangban a számítást végző ügynök 

által meghatározott)], amely teljesítmény egy (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz és egy kamatfizetési nap tekintetében, az ügynök 

által meghatározott, hányadosként kifejezett összeg, amely egyenlő a 

kamatfizetési napon alkalmazandó minden egyes kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz kamatreferencia szint lehíváskori kamatszinttel 

csökkentett összege, osztva a kezdeti kamat szinttel, az alábbi képlet 

szerint:  

                                                                                 

                  
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 
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kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz alatt a C.20 elemben (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszközként meghatározott kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközt, vagy minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközt kell 

érteni. 

  A kamatfizetési napra vonatkozó B túlteljesítést az alábbiakkal összhangban 

állapítja meg a számítást végző ügynök: 

  ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, 

amelyek alapján a kamatfizetési nappal kapcsolatos B túlteljesítés a 

számítást végző ügynök által meghatározott, hányadosként kifejezett 

összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon alkalmazandó (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz kamatreferencia szintjének lehíváskori 

kamatszinttel csökkentett összege, osztva a kezdeti kamatszinttel, az 

alábbi képlet szerint: 

  
                                                                                                               

                  
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 
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amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  [“súlyozott értékpapírkosár vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, 

amelyek alapján a kamatfizetési nappal kapcsolatos B túlteljesítés a 

számítást végző ügynök által meghatározott, hányadosként kifejezett 

összeg, amely egyenlő a kamatfizetési napon alkalmazandó egyes (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközök teljesítményének súlyozott 

összegével, amelyet minden (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz 

tekintetében úgy kell meghatározni, hogy a kamatfizetési napon 

alkalmazandó (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz kamatreferencia 

szintjéből kivonjuk a lehíváskori kamatszintet, és az egészet elosztjuk 

a kezdeti kamatszinttel, az alábbi képlet szerint: 

  ∑  

 

   

 
                                                                                                               

                     
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  Wn minden (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában 

[[] (ezért a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszközök egyenlően 

súlyozottak) [a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz súlyozása az 

alábbiakban meghatározottak szerint történik (így minden (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköznek előre meghatározott, neki 

tulajdonított súlya van)]: 

   (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

   [] [] 

   [] [] 

   (kitöltendő minden releváns (b) túltelejsítő alapulfekvő 
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eszközre) 

   [] [] 

  [mivel a kamatfizetési nap tekintetében „szivárvány súlyozást” 

(rainbow weighting) kell alkalmazni, az egyes (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszközök súlyát az alábbiak szerint kell meghatározni (egy 

(b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában a „szivárvány 

súlyozás” azt jelenti, hogy a kamatfizetési napon alkalmazandó (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz súlya az ilyen (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz B túlteljesítésétől fog függeni, összehasonlítva más 

(b) túlteljesítő alapulfekvő eszközök B túlteljesítésével]: 

  (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  [a legmagasabb (ha egyenlő, a 

feltételekkel összhangban a számítást 

végző ügynök által meghatározott) B 

túlteljesítéssel rendelkező, a kamatfizetési 

napon alkalmazandó (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz] 

[] 

  [[] legmagasabb (ha egyenlő, a 

feltételekkel összhangban a számítást 

végző ügynök által meghatározott) B 

túlteljesítéssel rendelkező, a kamatfizetési 

napon alkalmazandó (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz]  

[] 

  (kitöltendő minden releváns (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszközre) 

 

  [a legalacsonyabb (ha egyenlő, a 

feltételekkel összhangban a számítást 

végző ügynök által meghatározott) B 

túlteljesítéssel rendelkező, a kamatfizetési 

napon alkalmazandó (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz] 

[]] 

  [„[legjobban teljesítő][legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosarak 

vizsgálatára” vonatkozó rendelkezések, amelyek alapján az összes (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz közül a B túlteljesítés teljesítménye lesz 

a [legmagasabb (ha egyenlő, a feltételekkel összhangban a számítást 

végző ügynök által meghatározott)] [legalacsonyabb (ha egyenlő, a 

feltételekkel összhangban a számítást végző ügynök által 

meghatározott)], amely teljesítmény egy (b) túlteljesítő alapulfekvő 

eszköz és egy kamatfizetési nap tekintetében, az ügynök által 

meghatározott, hányadosként kifejezett összeg, amely egyenlő a 

kamatfizetési napon alkalmazandó minden egyes kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz kamatreferencia szint lehíváskori kamatszinttel 

csökkentett összege, osztva a kezdeti kamat szinttel, az alábbi képlet 

szerint: 
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  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [[a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] 

[az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha kamatkorlát esemény következett be)]] [és a 

hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra 

vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött 

kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [(ha nem következett be kamatkorlát esemény)]].] 

  (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz alatt a C.20 elemben (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközként meghatározott kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközt, vagy minden egyes kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközt kell érteni.] 

  [”alapulfekvő eszköz számtani középhozamra” vonatkozó rendelkezések, 

[annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény bekövetkezett-

e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg a [közbenső 

teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [twin win közbenső teljesítményhez 

kötött kamatra vonatkozó] [fordított közbenső teljesítményhez kötött kamatra 

vonatkozó] alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megjelölendő, 

amennyiben több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], 

amelyek alapján valamely kamatfizetési napra vonatkozó közbenső 

teljesítmény, a számítást végző ügynök meghatározása szerint, minden egyes 

releváns kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott kamatfizetési napra 

vonatkozó alapulfekvő teljesítményének százalékértékben kifejezett egyenlően 

súlyozott összegével megegyező százalékérték, az alábbi képlet szerint: 

  
∑

 

 

 

   

                   

  [A százalék értékére [egy további [+/-][]% százalékérték teljesítmény 

kiigazítás] [és] [[]% legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% legalacsonyabb 

százalékérték (floor)] [[]% legmagasabb százalékérték és []% 

legalacsonyabb százalékérték (collar)] alkalmazandó] [[a kamatkorlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez 
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kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez 

kötött kamatra vonatkozó rendelkezésekre] való utalással számítandó 

teljesítményhez kötött kamatösszegre] tekintettel (megjelölendő, amennyiben 

több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] [(ha 

kamatkorlát esemény következett be)] [és azon százalék értékére [[]% 

legmagasabb százalékérték (cap)] [[]% legalacsonyabb százalékérték (floor)] 

[[]% legmagasabb százalékérték és []% legalacsonyabb százalékérték 

(collar)] alkalmazandó] [a kamatkorlát eseményre vonatkozó rendelkezések 

körében] [és] [az alábbi [közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [twin win közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] [fordított közbenső teljesítéshez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezésekre] való utalással számítandó teljesítményhez kötött 

kamatösszegre vonatkozóan (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] [(ha nem következett be 

kamatkorlát esemény)]].] 

  Ahol az alapulfekvő eszköz hozama [amely legfeljebb []% (cap)] [legalább 

[]% (floor)] [legfeljebb []% és legalább []% (collar)] lehet], minden ilyen 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre az alábbiakban foglaltakkal 

összhangban állapítandó meg:  

  ["egyszerű [cap] [floor] [collar]" rendelkezések, amely azt jelenti, 

hogy az alapulfekvő eszköz hozama adott kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközre adott kamafizetési napra vonatkozóan a 

következő: 

  [mivel az alapulfekvő eszköz teljesítménye az adott 

kamatfizetési napra vonatkozóan csak egyszer kerül 

kiszámításra, az adott kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre adott kamafizetési napra vonatkozóan az alapulfekvő 

eszköz teljesítménye az ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz adott kamatfizetési napra vonatkozó kamatreferecia 

szintjének kamat megkötési szintjével csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezek kezdeti kamat szintjével, az 

alábbi képlettel kifejezve: 

                                                                                 

                   
 

  Minden ilyen százalékos érték [legfeljebb []% (cap)] [legalább []% 

(floor)] [legfeljebb []% és legalább []% (collar)] lehet.] 

  mivel az alapulfekvő eszköz teljesítménye minden adott kamatfizetési 

naphoz kapcsolódó kamat értékelési napon kiszámításra kerül, az adott 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre az adott kamatértékelési 

napra vonatkozóan az alapulfekvő eszköz teljesítményének számtani 

átlagaként megállapított százalékos érték, ahol minden alapulfekvő 

eszköz hozama minden ilyen kamatértékelési napra vonatkozóan az 

ilyen alapulfekvő eszköz adott kamatértékelési napra vonatkozó kamat 

referencia szintjének kamat megkötési szintjével csökkentett 

értékeként állapítandó meg, osztva mindezek kezdeti kamat szintjével, 

az alábbi képlettel kifejezve: 
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∑

 

 

 

   

 
                                                                                 

                   
 

  Minden ilyen százalékos érték [legfeljebb []% (cap)] [legalább []% 

(floor)] [legfeljebb []% és legalább []% (collar)] lehet.] 

  ["egyedi célérték" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy az 

alapulfekvő eszköz hozama adott kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre adott kamafizetési napra vonatkozóan a következők 

valamelyike:  

  (a) az alapulfekvő eszköz teljesítményeként adott kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközre adott kamafizetési napra 

vonatkozóan megállapított százalékos érték, ahol az 

alapulfekvő eszköz teljesítménye az adott kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközre és adott kamafizetési napra vonatkozóan 

az ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott 

kamatfizetési napra vonatkozó kamatreferecia szintjének 

kamat megkötési szintjével csökkentett értékeként állapítandó 

meg, osztva mindezek kezdeti kamat szintjével, az alábbi 

képlettel kifejezve: 

                                                            –                     

                  
; 

vagy 

  (b) amennyiben [a fenti (a) pontban meghatározott százalékos 

érték [egyenlő vagy alacsonyabb] [alacsonyabb] [magasabb 

vagy egyenlő] [magasabb] mint []% (amely az "egyedi 

célérték kamatküszöb százalék")] [kamat korlát esemény 

bekövetkezett [nem következett be] az adott kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz tekintetében], []% (amely a 

"kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz telejsítményének 

egyedi célérték százaléka").]  

  ["oázis" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy az alapulfekvő eszköz 

hozama adott kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre adott 

kamafizetési napra vonatkozóan a következők valamelyike: 

  (a) az alapulfekvő eszköz teljesítményeként adott kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközre adott kamafizetési napra 

vonatkozóan megállapított százalékos érték, ahol az 

alapulfekvő eszköz teljesítménye adott kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközre adott kamafizetési napra vonatkozóan 

minden ilyen kamatfizetési nap tekintetében az ilyen kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott kamatfizetési napra 

vonatkozó kamatreferecia szintjének kamat megkötési 

szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, osztva 

mindezek kezdeti kamat szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 
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                                                           –                       

                  
 

  vagy 

  (b) azokra a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközökre 

vonatkozóan, amelyek magukban foglalják [az alábbi (a) 

pontban folglatakkal összhangban megállapított [[]  

legmagasabb (amennyiben megegyezik, a számítást végző 

ügynök által a körülményekkel összhangban megállapított), 

százalékos értékeket, []% (az "oázis kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz teljesítményének százaléka")] [az "oázis 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz telejesítményének 

százaléka" cím alatt a fenti (a) pontban folglatakkal 

összhangban megállapított [adott legmagasabb (amennyiben 

megegyezik, a számítást végző ügynök által a körülményekkel 

összhangban megállapított) százalékos értéket, az alábbiak 

szerint kiszámított összeg: 

   kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz 

oázis kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz 

telejesítmény százalék 

   [az adott kamatfizetési napra 

vonatkozó legmagasabb 

[]% 

   (amennyiben megegyezik, a 

számítást végző ügynök által 

a körülményekkel 

összhangban megállapított) 

százalékos értékkel 

rendelkező 

 

   kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] 

 

     

   [az adott kamatfizetési napra 

vonatkozó [] legmagasabb  

[]% 

   (amennyiben megegyezik, a 

számítást végző ügynök által 

a körülményekkel 

összhangban megállapított) 

százalékos értékkel 

rendelkező 

 

   kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] 

 

   (minden releváns kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre 

kitöltendő) 

  [a "cliquet" rendelkezések [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat 

korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg a [közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] [fordított 

közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó] alábbiakban 

meghatározott rendelkezések szerint (ahol több közbenső teljesítményre 
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vonatkozó képlet alkalmazandó, megfeleleőn kitöltendő)], amely azt jelenti, 

hogy valamely kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítmény, a 

számítást végző ügynök megállapítása szerint, olyan százalékban kifejezett 

összeg amely megegyezik az alábbiakkal:  

  [mivel az "alapulfekvő eszköz cliquet hozamának összegére" 

vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, az alapulfekvő eszköz 

hozamok összege az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó összes 

kamat értékelési napra vonatkozóan [mindegyik mínusz []], amely az 

alábbi képlettel fejezhető ki: 

  
∑                            

 

   

       

  [mivel az "alapulfekvő eszköz cliquet hozamának szorzatára" 

vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, az alapulfekvő eszköz 

hozamok szorzata az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó összes 

kamat értékelési napra vonatkozóan [mindegyik mínusz []], amely az 

alábbi képlettel fejezhető ki: 

  
∏                          

 

   

       

  [mivel a "cliquet hozammal csökkentett időszaki teljesítményre" 

vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, a kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz időszaki teljesítménye [abszolút értéke (Abs) 

(amely az adott hányados pozitív értékét jelenti előjeltől függetlenül)] 

mínusz a cliquet hozam (amely az alapulfekvő eszköz hozamok 

[szorzata] [összege] az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó összes 

kamat értékelési napra vonatkozóan [mínusz []]), amely az alábbi 

képlettel fejezhető ki: 

                                   ∏                                   ∑                              

 

   

 

   

 

  [mivel az "időszaki teljesítménnyel csökkentett cliquet hozamra" 

vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, a cliquet hozam [abszolút 

értéke (Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az 

előjeltől függetlenül)] (amely az alapulfekvő eszköz hozamok 

[szorzata] [összege] az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó összes 

kamat értékelési napra vonatkozóan [mínusz []] mínusz a kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz időszaki hozama [abszolút értéke 

(Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az előjeltől 

függetlenül)], amely az alábbi képlettel fejezhető ki: 

   ∏                                   ∑                                                            

 

   

 

   

 

  Az ilyen százalékos összegre [[+/-][]% teljesítmény kiigazítási 

korrekció] [és] [legfeljebb []% (cap)] [legalább []% (floor)] 

[legalább []% és legfeljebb []% (collar)] vonatkozik] [[a kamat 

korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [teljesítményhez 
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kötött kamatösszeg] tekintetében, amelyeket a [közbenső 

teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] [twin win közbenső 

teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] [fordított közbenső 

teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] alábbi 

rendelkezésekkel (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó) összhangban kell 

megállapítani]] [(amennyiben kamat korlát esemény következett be)] 

[és az ilyen százalékos összegre [legfeljebb []% (cap)] [legalább 

[]% (floor)] [legalább []% és legfeljebb []% (collar)] vonatkozik] 

[[a kamat korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] 

[teljesítményhez kötött kamatösszeg] tekintetében, amelyeket a 

[közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] [twin win 

közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] [fordított 

közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] alábbi 

rendelkezésekkel (megjelölendő, amennyiben több közbenső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó) összhangban kell 

megállapítani]] [(amennyiben kamat korlát nem esemény következett 

be)] [és] [egy minimum százalékos érték, amely [[] és azon 

[legmagasabb (vagy egyenlően legmagasabb)] [legalacsonyabb (vagy 

egyenlően legalacsonyabb)] [pozitív] egész szám szorzata, amely 

[ugyanannyi vagy magasabb] [magasabb] [ugyanannyi vagy 

alacsonyabb] [alacsonyabb] mint a cliquet alapulfekvő eszköz 

hozamoknak az összes kamat értékelési napra kiszámított kumulatív 

összege (ahol az ilyen kumulatív összeg az adott kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó összes cliquet alapulfekvő eszköz hozamnak az első 

kamatértékelési naptól, azt is beleértve, az ilyen kamatértékelési napig, 

azt is beleértve, számított összege)] [amely []%-a, amennyiben 

cliquet alapulfekvő eszköz hozamoknak a bármely kamat értékelési 

napra kiszámított kumulatív összege (ahol az ilyen kumulatív összeg 

az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó összes cliquet alapulfekvő 

eszköz hozamnak az első kamatértékelési naptól, azt is beleértve, az 

ilyen kamatértékelési napig, azt is beleértve, számított összege) 

[ugyanannyi vagy magasabb] [magasabb] [ugyanannyi vagy 

alacsonyabb] [alacsonyabb] mint [] (globális lock-in floor kiváltó 

ok (global lock-in floor trigger))]. 

[[Ezenkívül] az [alapulfekvő eszköz hozamok] [időszaki teljesítmény] 

[szorzata] [összege] [legfeljebb []% (cap)] [legalább []% (floor)] 

[legalább []% és legfeljebb []% (collar)] (amennyiben releváns, 

mindkettőre megállapítandó)] lehet.] 

  Ahol az alapulfekvő eszköz cliquet hozama [legfeljebb [] (cap)] 

[legalább [] (floor)] [legalább [] és legfeljebb [] (collar)] lehet], 

az adott kamatfizetési nappal kapcsolatos kamatértékelési napra 

vonatkozóan az alábbiakkal összhangban megállapított hányadosként 

kifejezett összeget jelenti:  

  ["cliquet A" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy 
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  ["cliquet B" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy 

  [az ilyen hányadost: 

  (a) az adott kamattal kapcsolatos eszköz ilyen 

kamatértékelési napra vonatkozó cliquet alapulfekvő 

eszköz teljesítménye[ként] [abszolút értékeként (Abs) 

(amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az 

előjeltől függetlenül)] kell megállapítani, ahol az ilyen 

alapulfekvő eszköz cliquet teljesítménye az ilyen 

kamatértékelési napra vonatkozóan az ilyen kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott kamatértékelési 

napra vonatkozó kamatreferecia szintjének kamat 

megkötési szintjével csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezek kezdeti kamat 

szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

       
                                                                                 

                  
 

  (b) azon hányadosok tekintetében, amelyek a [] 

[legmagasabb (amely, ha egyenlőek, a számítást végző 

ügynök által a körülményekkel összhangban 

állapítandók meg)] [legalacsonyabb (amely, ha 

egyenlőek, a számítást végző ügynök által a 

körülményekkel összhangban állapítandók meg)] 

összegűek, a fenti (a) ponttal összhangban 

összhangban [(t=[] []) kamatértékelési napok 

tekintetében], [] (a "cliquet B [legmagasabb] 

[legalacsonyabb] hozamának hányadosa") (amely, ha 

egyenlőek, a számítást végző ügynök által a 

körülményekkel összhangban állapítandók meg) a 

fenti (a) ponttal összhangban összhangban [(t=[] 

[]) kamatértékelési napok tekintetében], [] (a 

"cliquet B [legmagasabb] [legalacsonyabb] 

hozamának hányadosa")]. (mindegyikre 

meghatározandó, ha az adott kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó különböző kamatértékelési napokra 

vonatkozóan legmagasabbként és/vagy 

legalacsonabbként kerül megállapításra)]  

  ["cliquet C" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy 

  [az ilyen hányadost: 

  (a) az adott kamattal kapcsolatos eszköz ilyen 

kamatértékelési napra vonatkozó cliquet alapulfekvő 

eszköz teljesítménye[ként] [abszolút értékeként (Abs) 

(amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az 

előjeltől függetlenül)] kell megállapítani, ahol az ilyen 

alapulfekvő eszköz cliquet teljesítménye az ilyen 
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kamatértékelési napra vonatkozóan az ilyen kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott kamatértékelési 

napra vonatkozó kamatreferecia szintjének kamat 

megkötési szintjével csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezek kezdeti kamat 

szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

       
                                                                                 

                  
 

  (b) [], amennyiben vagy (i) a fenti (a) ponttal 

összhangban megállapított hányados [magasabb] 

[magasabb vagy ugyanannyi] [alacsonyabb] 

[alacsonyabb vagy ugyanannyi] mint [] (a "cliquet 

kamattal kapcsolatos célérték lock-in") vagy (ii) 

cliquet kamattal kapcsolatos célérték lock-in 

következett be az adott kamatfizetési nappal 

kapcsolatos bármely megelőző kamartértékelési napra 

vonatkozóan (de, a kétségek elkerülése végett, nem 

bármely megelőző kamatfizetési nappal kapcsolatos 

bármely kamatértékelési napra vonatkozóan).]  

  [időszakra vonatkozó teljesítmény [amely [legfeljebb [] (cap)] 

[legalább [] (floor)] [legfeljebb [] és []legalább (collar)] lehet]], 

valamely kamatfizetési napra vonatkozóan olyan hányadost jelent, 

amely [[] mínusz a releváns kamatfizetési naphoz (IPD) kapcsolódó 

legutóbbi kamatértékelési napra vonatkozó kamatreferencia szintnek a 

releváns kamatfizetési naphoz kapcsolódó legelső kamatértékelési 

napra vonatkozó kamat megkötési szinttel csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezeknek a releváns kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó első kamatértékelési napra vonatkozó kezdeti kamat 

szintjével] [[] szorozva a releváns kamatfizetési nappal (IPD) 

kapcsolatos legutóbbi kamatértékelési napra számított kamatreferencia 

szintnek a releváns kamatfizetési naphoz kapcsolódó legelső 

kamatértékelési napra vonatkozó kamat megkötési szinttel csökkentett 

értékével, osztva mindezeknek a releváns kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó első kamatértékelési napra vonatkozó kezdeti 

kamatszintjével] [a releváns kamatfizetési nappal (IPD) kapcsolatos 

legutóbbi kamatértékelési napra számított kamatreferencia szintnek a 

releváns kamatfizetési naphoz kapcsolódó legelső kamatértékelési 

napra vonatkozó kamat megkötési szinttel csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezeknek a releváns kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó első kamatértékelési napra vonatkozó kezdeti kamat 

szintjével], a következő képlettel kifejezve:  

          
                                                                                          

                                          
.] 
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  [A kamat megkötési szint valamely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre [az alábbi Táblázatban valamely kamatfizetési napra vonatkozóan az 

ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre megállapított szint] [az ilyen 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz kezdeti kamatszintje] (minden egyes 

kamat korlát eseményre megállapítandó, ha a kamat korlát esemény bekövezik 

és akkor is, ha nem, és ahol különböző kamat megkötési szintek 

alkalmazandók, az adott teljesítményhez kötött kamatösszeg).] 

  [A kamatreferencia szint a kamatértékelési nap, illetve adott esetben 

kamatértékelési napok tekintetében a kapcsolódó kamatfizetési napot és a 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközt, vagy minden egyes kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközt jelenti: 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "zárási szint kamatértékelési napon" a releváns 

kamatértékelési napra vonatkozó kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz alapulfekvő zárási szintjét jelenti [az adott kamatértékelési 

napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "zárási szint számtani átlaga a kamatértékelési 

napokon" a releváns kamatértékelési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz zárási szintjének számtani átlagát 

jelenti [az adott kamatértékelési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legalacsonyabb zárási szint kamatértékelési napon"  

a releváns kamatértékelési napokra vonatkozó kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz legalacsonyabb alapulfekvő zárási szintjét jelenti 

[az adott kamatértékelési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 
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összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legalacsonyabb napon belüli szint kamatértékelési 

napokon" a releváns kamatértékelési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz legalacsonyabb (folyamatosan 

megfigyelt) alapulfekvő szintjét jelenti [az adott kamatértékelési napon 

devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legmagasabb zárási szint kamatértékelési napon" a 

releváns kamatértékelési napokra vonatkozó kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz legmagasabb alapulfekvő zárási szintjét jelenti [az 

adott kamatértékelési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legmagasabb napon belüli szint kamatértékelési 

napokon" a releváns kamatértékelési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz legalacsonyabb alapulfekvő szintjét 

(folyamatosan megfigyelt) jelenti [az adott kamatértékelési napon 

devizában számítva]]  

  A kezdeti kamatszint a kamatértékelési nap, illetve adott esetben 

kamatértékelési napok tekintetében a kapcsolódó kamatfizetési nap és adott 

vagy valamennyi alapulfekvő eszközt jelenti: 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "zárási szint a kamatmegkötési napon" a 

kamatmegkötési napra vonatkozó ilyen kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz alapulfekvő zárási szintjét jelenti [az adott 

kamatmegkötési napon devizában számítva]] 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 40  

 

Elem Cím  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "zárási szint a kamat újrakötési napon" [a közvetlenül 

megelőző kamatfizetési napra és a kapcsolódó kamatértékelési 

nap(ok)ra vonatkozó ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

kamatreferencia szintjét, vagy ilyenek hiányában a kamatmegkötési 

napra vonatkozó kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz alapulfekvő 

zárási szintjét jelenti [az adott kamatmegkötési napon devizában 

számítva]] [az adott kamatfizetési naphoz kapcsolódó közvetlenül 

megelőző kamatértékelési napra, vagy ennek hiányában az ilyen 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköznek a közvetlenül megelőző 

kamatfizetési naphoz kapcsolódo legutóbb bekövetkezett 

kamatértékelési napra vonatkozó kamatreferencia szintjét, vagy ilyen 

kamatértékelési nap hiányában a kamatmegkötési napra vonatkozó 

kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz alapulfekvő zárási szintjét 

jelenti [az adott kamatmegkötési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "zárási szint számtani átlaga kamatmegkötési napon" 

a releváns kamatmegkötési napokra vonatkozó kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz zárási szintjének számtani átlagát jelenti [az adott 

kamatmegkötési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legalacsonyabb zárási szint kamatmegkötési 

napokon" a releváns kamatmegkötési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz legalacsonyabb alapulfekvő zárási 

szintjét jelenti [az adott kamatmegkötési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 
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[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legalacsonyabb napon belüli szint kamatmegkötési 

napokon" a releváns kamatmegkötési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz legalacsonyabb (folyamatosan 

megfigyelt) alapulfekvő szintjét jelenti [az adott kamatmegkötési 

napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legmagasabb zárási szint kamatmegkötési napokon” 

a releváns kamatmegkötési napokra vonatkozó kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz legmagasabb alapulfekvő zárási szintjét jelenti [az 

adott kamatmegkötési napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], "legmagasabb napon belüli szint kamatmegkötési 

napokon” a releváns kamatmegkötési napokra vonatkozó kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz legalacsonyabb (folyamatosan 

megfigyelt) alapulfekvő szintjét jelenti [az adott kamatmegkötési 

napon devizában számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [kamat korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg a [közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[twin win közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

[fordított közbenső teljesítménnyel kapcsolatos kamatra vonatkozó] 

alábbiakban meghatározott rendelkezések szerint (megfelelően 

megállapítandó, ahol több közbenső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre, vagy 

minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre az 

alábbiakban meghatározott szint: 

   

   kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz kezdeti kamatszint 

   [] [] 

     

    

   (kitöltendő minden releváns kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre)]. 
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[deviza a kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz vonatkozásában 

vagy (a) 1, ahol az ilyen kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz a 

számítási összeg pénznemében denominált, vagy (b) az ilyen kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközökre az alábbiakban meghatározott 

ráta: 

     

   alapulfekvő eszköz deviza 

     

   [] [] [fordított deviza ráta, amely 1 osztva] [a 

[]-ról []-ra a releváns értékelési napon, 

[]-án [] órakor közzétett 

devizaárfolyammal]] [osztva a []-ról []-ra 

a releváns értékelési napon, []-án [] órakor 

közzétett devizaárfolyammal (minthogy az 

ilyen deviza keresztárfolyam)]] 

 

  [Kamat korlát esemény meghatározásához kapcsolódó definíciók 

  Kamat korlát esemény akkor merül fel egy kamatfizetési nap 

vonatkozásában, ha a számítást végző ügynök meghatározása szerint, 

  [a kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

[alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközok (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközok számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") alapulfekvő zárási szintje 

[szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] 

[magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten belüli], [[] 

vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [magasabb] 

[magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában [[] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [magasabb] [magasabb vagy ugyanannyi][azon a szinten 

belüli][[] vonatkozásában [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[magasabb] [magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában](minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meg kell határozni, amennyiben eltérő feltételek 

alkalmazandók) mint a releváns kamat korlát szint ("kamat korlát 

esemény európai zárási vizsgálat")] 

  [a kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszköz] 

[alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközök számától függ, amelyek 
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vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") közbenső teljesítménye 

[alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] [magasabb] [magasabb 

vagy egyenlő] [azon a szinten belüli] [[] vonatkozásában és 

[kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [magasabb] [magasabb vagy 

ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] vonatkozásában (minden egyes 

olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre meghatározandó 

amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak)] mint a releváns kamat 

korlát szint ("az európai kamat korlát esemény teljesítmény 

vizsgálat")] 

  [minden egyes kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközök számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") alapulfekvő zárási szintje 

[szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] 

[magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten belüli] [[] 

vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [magasabb] 

[magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában )](minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meg kell határozni, amennyiben eltérő feltételek 

alkalmazandók)] mint a releváns kamat korlát szint ("kamat korlát 

esemény amerikai vizsgálat – zárási szint")] 

  [minden egyes kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközök számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") (folyamatosan vizsgált) 

alapulfekvő szintje [szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb 

vagy egyenlő] [magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten 

belüli] [[] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[magasabb] [magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában )](minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meg kell határozni, amennyiben eltérő feltételek 

alkalmazandók) mint a releváns kamat korlát szint ("az amerikai kamat 

korlát esemény vizsgálat – napon belüli szint")] 

  [bármely kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 
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rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközök számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") alapulfekvő zárási szintje 

[szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] 

[magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten belüli] [[] 

vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [magasabb] 

[magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában )](minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meg kell határozni, amennyiben eltérő feltételek 

alkalmazandók) mint a releváns kamat korlát szint ("az amerikai 

kamatkorlátozó esemény one touch vizsgálat – zárási szint") 

  [bármely kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközök (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközök számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") (folyamatosan vizsgált) 

alapulfekvő szintje [szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb 

vagy egyenlő] [magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten 

belüli] [[] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[magasabb] [magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában )](minden egyes kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meg kell határozni, amennyiben eltérő feltételek 

alkalmazandók) mint a releváns kamat korlát szint ("az amerikai 

kamatkorlátozó esemény one touch vizsgálat – napon belüli szint")] 

  [minden egyes kapcsolódó kamat korlát vizsgálati napon a(z) [kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz(ök)] [minden kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszköz] [bármely kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz] [alapulfekvő közbenső teljesítmény] [mivel a multi-chance 

rendelkezések alkalmazandók, legalább [] kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközok (a kamat aktuális összege azon kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközok számától függ, amelyek 

vonatkozásában kamatkorlátozó esemény következik be)] (a "kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszköz korlát(ok)") alapulfekvő zárási szintje 

[szintjének összege] [alacsonyabb] [alacsonyabb vagy egyenlő] 

[magasabb] [magasabb vagy egyenlő] [azon a szinten belüli], [[] 

vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [magasabb] 

[magasabb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belüli] [] 

vonatkozásában (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meghatározandó amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak)] 

és mivel a közbenső teljesítmény minden egyes releváns kamatfizetési 

naphoz kapcsolódó kamatkorlátozás vizsgálati nap vonatkozásában 

kiszámítandó, így: (i) a közbenső teljesítmény meghatározásában "az 

adott kamatfizetési napra vonatkozó kamatreferencia szintre" történő 
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hivatkozás alatt "a releváns alapulfekvő zárási szint alapulfekvő eszköz 

releváns kamat korlát vizsgálati napon vett alapulfekvő zárási szintje" 

[az adott kamatkorlátozás vizsgálati napon devizába átszámítva] 

értendő; és ˙(ii) valamely kamatfizetési nap vonatkozásában vagy 

kamatfizetési napon kiszámított közbenső teljesítményre történő 

hivatkozás alatt "a valamely kamatfizetési nap és a releváns 

kamatkorlátozási esemény vizsgálati napja vonatkozásában vagy az 

ilyen napokon" értendő [; és (iii) a közbenső teljesítmény alapulfekvő 

eszköz(ök) a kamat korlát esemény vizsgálati napja vonatkozásában 

határozandó(ak) meg.]] 

  [és/vagy mivel "kamat korlát esemény lock-in" alkalmazandó, 

valamely korábbi kamatfizetési nap tekintetében kamat korlát 

eseményre került sor [és az ilyen kamat korlát esemény 

bekövetkezésének meghatározása céljából használt releváns szint vagy 

teljesítmény [alacsonyabb [volt]] [alacsonyabb vagy egyenlő [volt]] 

[magasabb [volt]] [magasabb vagy egyenlő [volt]] [azon a szinten 

belüli [volt]], [[] vonatkozásában (minden egyes olyan kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközre meghatározandó amelyre eltérő 

feltételek alkalmazandóak) mint a releváns lock-in korlát szint]. 

  A kamat korlát szint valamely kamatfizetési nap tekintetében,  

  [az alábbi Táblázatban az e kamatfizetési napra meghatározott 

százalék(ok) (a releváns kamatkorlátozó alapulfekvő eszközzel 

kapcsolatban)] 

  [magasabb mint (vagy ugyanannyi mint) (az alábbi Táblázatban az 

ilyen kamatfizetési napra) alsó kamat korlát szintként meghatározott 

százalék és kevesebb mint (vagy ugyanannyi mint) (az alábbi 

Táblázatban az ilyen kamatfizetési napra) felső kamat korlát szintként 

meghatározott százalék].  

  [A lock-in korlátozási szint valamely kamatfizetési nap tekintetében, 

  [az alábbi Táblázatban az e kamatfizetési napra meghatározott 

százalék(ok) (a releváns kamatkorlátozó alapulfekvő eszközzel 

kapcsolatban)] 

  [magasabb mint (vagy ugyanannyi mint) (az alábbi Táblázatban az 

ilyen kamatfizetési napra) alsó lock-in kamat korlát szintként 

meghatározott százalék és kevesebb mint (vagy ugyanannyi mint) (az 

alábbi Táblázatban az ilyen kamatfizetési napra) felső lock-in kamat 

korlát szintként meghatározott százalék]. 

  A kamatfizetési napon fizetendő kamat kiszámításához kapcsolódó definíciók 

  [A fix kamatlábas kötvényre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 

kiszámított kamat összege azt jelenti, hogy az egyes számítási összegekre és a 

kamatfizetés napjára vonatkozó kamat összege, amennyiben a fentiek szerint 

esedékessé válik, a következő szempontok figyelembevételével megállapított, 

fix kamatösszeg:   
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  [mivel az "elhatárolás" nem alkalmazandó, az adott kamatfizetési 

napra vonatkozóan az alábbi Táblázatban feltüntetett összeg [plusz, 

mivel a "lookback kötvényekre" vonatkozó rendelkezések 

érvényesülnek,  azon kamatfizetési napokra (ha vannak ilyenek) eső, 

az alábbi Táblázatban feltüntetett kamat összege (ha van ilyen), 

amelyek olyan kamatfizetési napok elé estek, amelyeken kamat 

korlátozó esemény nem következett be, és ezért ezen kamatok 

korábban nem kerültek kifizetésre.] [mivel a "multi-chance" előírások 

érvényesülnek, azon kamatkorláttal kapcsolatos alapulfekvő eszközök 

számától függ, amelyekre kamatkorlátozó esemény következik be, 

amint azt az alábbi Táblázat tartalmazza] [mivel az "elhatárolás" 

alkalmazandó, az az összeg, amely a releváns napi bontás alapján kerül 

kiszámításra, ami [30/360] [Tényleges/Tényleges (ICMA)] 

[Tényleges/365 (Fix)] [Tényleges/365 (Sterling)] [Tényleges /360] 

[30E/360] [Eurobond Alapú] [1/1] [amelyet, mivel a "tartomány 

elhatárolási" előírások érvényesülnek, a vonatkozó elhatárolási rátával 

kell megszorozni]. A Kötvények []-től kamatoznak, [●]% éves 

kamatlábbal, amely [évente] [félévente] [negyedévente] [havonta] 

[hetente] utólag kerül kifizetésre.] 

  [Mivel a "kötelező lejárat előtti visszaváltás (maximált)" előírások 

érvényesülnek, a kamat összege maximált (cap). Ez a legnagyobb 

összeg a számítási összegre vonatkozóan a számítást végző ügynök 

által oly módon meghatározott összeg, hogy []-el kevesebb legyen az 

adott kamatfizetési napot megelőző valamennyi kamatfizetési napon 

(ha volt ilyen) a számítási összegre fizetett valamennyi kamat (ha volt 

ilyen) összegénél.] 

  [Mivel a "tartomány elhatárolási előírások" érvényesülnek, az egy 

kamatidőszakra vonatkozó elhatárolási ráta az a hányados, amelyet a 

számítást végző ügynök határoz az alábbi képlet alapján: 

                  

              
 

  ahol: 

  elhatárolt napok azoknak a kamatkorlátozó eseményeket vizsgáló 

napoknak a száma, amelyeken az adott kamatperiódusban 

kamatkorlátozó esemény következett be; és 

  vizsgált napok az adott kamatperiódusban szereplő [naptári napok] 

[munkanapok] tényleges száma.]  

  A változó kamatlábas kötvényre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 

kiszámított kamat összege azt jelenti, hogy az egyes számítási összegekre és a 

kamatfizetés napjára vonatkozó kamat összege, amennyiben a fentiek szerint 

válik esedékessé, a releváns napi bontás alapján kerül kiszámításra, ami 

[Tényleges/Tényleges] [Tényleges/Tényleges (ISDA)] [Tényleges/365 (Fix)] 

[Tényleges/365 (Sterling)] [Tényleges/360] [30/360] [360/360] [Bond Alapú] 

[30E/360] [Eurobond Alapú] [30E/360 (ISDA)] [1/1] [és, mivel az "ISDA 
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alapú meghatározás" alkalmazandó, ugyanúgy, mint a változó kamatlábnál egy 

feltételezett kamatcsere ügyletnél []-ban, amelyet olyan szerződésben kötnek, 

amelybe hivatkozás útján beépítésre kerültek az International Swaps and 

Derivatives Association, Inc. által közzétett 2006-os ISDA Definíciók, és 

amelyet a []-ra való hivatkozással határoznak meg][évi [+[]] [-[]]% 

kamatréshez igazítva] [[és] [megszorozva a releváns kamatra vonatkozó 

részvételi rátával (IPR)]] [és, mivel a "képernyős ráta meghatározás" 

alkalmazandó, a [LIBOR] [EURIBOR] [STIBOR] [NIBOR] [CIBOR] 

[TIBOR] [HIBOR] [BBSW] [BKBM]-re való hivatkozással kerül 

meghatározásra [évi [+[]] [-[]]% kamatréshez igazítva] [[és] [megszorozva 

a releváns kamatra vonatkozó részvételi rátával (IPR)]. 

  [A kamatláb a [legnagyobb rátától (cap)] [legkisebb rátától (floor)] 

[legnagyobb és legkisebb rátától (collar)] függ, amint azt az alábbi 

Táblázat tartalmazza]. [Mivel a "kötelező lejárat előtti visszaváltás 

(maximált)" előírások érvényesülnek, a kamat összege maximált. Ez a 

legnagyobb összeg a számítási összegre vonatkozóan a számítást 

végző ügynök által oly módon meghatározott összeg, hogy []-el 

kevesebb legyen az adott kamatfizetési napot megelőző valamennyi 

kamatfizetési napon (ha volt ilyen) a számítási összegre fizetett 

valamennyi kamat (ha volt ilyen) összegénél.] 

  A változó kamatláb az a kamatláb lesz, amely [[] nappal a 

kamatperiódus első napja előtt] [a kamatperiódus első napján] [a 

kamatértékelés napján] kerül közzétételre].  

  [Az inflációs mutatóhoz kötött kötvényekre vonatkozó rendelkezések 

szerint meghatározott kamat összege azt jelenti, hogy a Kötvények a []-hoz 

kötöttek és amennyiben a fentiek szerint esedékes, minden egyes számítási 

összeg tekintetében az adott kamatfizetési napon inflációhoz kötött kamat kerül 

kifizetésre, amely a számítást végző ügynök által kerül kiszámításra a 

számítási összeget és az inflációs mutató éves változásának szorzataként, 

amely az adott kamatfizetési napot [] hónappal megelőző inflációs mutató és 

a releváns kamatfizetési napot [] hónappal megelőző inflációs mutató 

hányadosának 1-gyel csökkentett értéke [[évi [+[]] [-[]]% kamatréshez 

kiigazítva] szorozva az adott napi bontással, ami [30/360] 

[Tényleges/Tényleges] [Tényleges/Tényleges (ISDA)] [Tényleges/365 (Fix)] 

[Tényleges/365 (Sterling)] [Tényleges/360] [1/1] [[és] szorozva az adott 

kamatra vonatkozó részvételi rátával (IPR)] 

  [A kamat összegre [legmagasabb összeg (cap)] [legalacsonyabb összeg 

(floor)] [legmagasabb és legalacsonyabb összeg (collar)] vonatkozik, 

amint azt az alábbi Táblázat tartalmazza.] [Mivel a "kötelező lejárat 

előtti visszaváltás (maximált)" előírások érvényesülnek, a kamat 

összege maximált. Ez a legmagasabb összeg a számítási összegre 

vonatkozóan a számítást végző ügynök által kerül meghatározásra oly 

módon, hogy []-ból kivonásra kerül az adott kamatfizetési napot 

megelőző valamennyi kamatfizetési napon (ha volt ilyen) a számítási 

összegre fizetett valamennyi kamat (ha volt ilyen) összeg.] 

  [A közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó rendelkezések 

szerint meghatározott kamat összege azt jelenti, hogy a kamat összege 
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minden egyes számítási összeg és valamely kamatfizetési nap tekintetében, 

amennyiben a fentiek szerint esedékes, az adott kamatfizetési napon fizetendő 

ki és a számítást végző ügynök által kerül meghatározásra a számítási összeg 

(CA) és a közbenső teljesítményi alapulfekvő eszköz(ök) adott kamatfizetési 

napra vonatkozó közbenső teljesítményének szorzataként [szorozva az adott 

kamatra vonatkozó részvételi rátával (IPR)] [szorozva az adott devizaárfolyam 

teljesítménnyel (fx perf)] [mindez kiigazítva a kamatkiigazítási összeggel], az 

alábbi képlet szerint: 

                                                                                                    

dj 

  [A kamat összegre [legmagasabb összeg (cap)] [legalacsonyabb összeg 

(floor)] [legmagasabb összeg és legalacsonyabb összeg (collar)] 

vonatkozik, amint azt az alábbi Táblázat tartalmazza.] [Mivel a 

"kötelező lejárat előtti visszaváltás (maximált)" előírások 

érvényesülnek, a kamat összege maximált. Ez a legmagasabb összeg a 

számítási összegre vonatkozóan a számítást végző ügynök által kerül 

meghatározásra oly módon, hogy []-ból kivonásra kerül az adott 

kamatfizetési napot megelőző valamennyi kamatfizetési napon (ha volt 

ilyen) a számítási összegre fizetett valamennyi kamat (ha volt ilyen) 

összeg.] [A kamatkiigazítási összeg vagy adj [] [amennyiben kamat 

korlátozó esemény [nem] következett be [és [] amennyiben 

kamatkorlátozó esemény következett be].] 

  [A twin win közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezések szerint meghatározott kamat összege azt jelenti, hogy a 

kamat összege minden egyes számítási összeg és valamely kamatfizetési nap 

tekintetében, amennyiben a fentiek szerint esedékes, az adott kamatfizetési 

napon fizetendő ki és a számítást végző ügynök által kerül meghatározásra a 

számítási összeg (CA) és a közbenső teljesítményi alapulfekvő eszköz(ök) 

adott kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítményének abszolút 

értékének (Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az előjeltől 

függetlenül) szorzataként [szorozva az adott kamatra vonatkozó részvételi 

rátával (IPR)] [szorozva az adott devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)] 

[mindez kiigazítva a kamatkiigazítási összeggel], az alábbi képlet szerint: 

                                                                                           

                        

  [A kamat összegre [legmagasabb összeg (cap)] [legalacsonyabb összeg 

(floor)] [legmagasabb összeg és legalacsonyabb összeg (collar)] 

vonatkozik, amint azt az alábbi Táblázat tartalmazza.] [Mivel a 

"kötelező lejárat előtti visszaváltás (maximált)" előírások 

érvényesülnek, a kamat összege maximált. Ez a legmagasabb összeg a 

számítási összegre vonatkozóan a számítást végző ügynök által kerül 

meghatározásra oly módon, hogy []-ból kivonásra kerül az adott 

kamatfizetési napot megelőző valamennyi kamatfizetési napon (ha volt 

ilyen) a számítási összegre fizetett valamennyi kamat (ha volt ilyen) 

összeg.] [A kamatkiigazítási összeg vagy adj [] [amennyiben kamat 

korlátozó esemény [nem] következett be [és [] amennyiben 
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kamatkorlátozó esemény következett be].] 

  [A fordított közbenső teljesítményhez kötött kamatra vonatkozó 

rendelkezések szerint megállapított kamat összege azt jelenti, hogy a kamat 

összege minden egyes számítási összeg és valamely kamatfizetési nap 

tekintetében, amennyiben a fentiek szerint esedékes, az adott kamatfizetési 

napon fizetendő ki és a számítást végző ügynök által kerül meghatározásra a 

számítási összeg (CA) és []% (amely [] % fordított kamat százalék 

csökkentve a közbenső teljesítményi alapulfekvő eszköz(ök) adott 

kamatfizetési napra vonatkozó közbenső teljesítményével [szorozva az adott 

kamatra vonatkozó részvételi rátával (IPR)] [szorozva az adott devizaárfolyam 

teljesítménnyel (fx perf)] [mindez kiigazítva a kamatkiigazítási összeggel], az 

alábbi képlet szerint: 

           –                                                                                                        

  [Amennyiben a fent meghatározott kamatösszeg negatív összeg lenne, 

úgy tekintendő, hogy a kamat összege nulla és kamatösszeg nem 

fizetendő. Továbbá, a kamat összegre [legmagasabb összeg (cap)] 

[legalacsonyabb összeg (floor)] [legmagasabb összeg és legalcsonyabb 

összeg (collar)] vonatkozik, amint azt az alábbi Táblázat tartalmazza.] 

[Mivel a "kötelező lejárat előtti visszaváltás (maximált)" előírások 

érvényesülnek, a kamat összege maximált. Ez a legmagasabb összeg a 

számítási összegre vonatkozóan a számítást végző ügynök által oly 

módon meghatározott összeg, hogy []-ból kivonásra kerül az adott 

kamatfizetési napot megelőző valamennyi kamatfizetési napon (ha volt 

ilyen) a számítási összegre fizetett valamennyi kamat (ha volt ilyen) 

összeg.] [A kamatkiigazítási összeg vagy adj [] [amennyiben kamat 

korlátozó esemény [nem] következett be [és [] amennyiben 

kamatkorlátozó esemény következett be].] 

  [devizaárfolyam teljesítmény vagy fx perf [az a devizaárfolyam, amely az 

alábbi C.20 Elemben alapulfekvő eszköz(ök)ként meghatározásra került mint 

devizaárfolyam teljesítmény []-on] [[a fordított devizaárfolyam ráta 1 osztva] 

[]-ról []-ra történő átváltása esetén []-on []-kor közzétett 

devizaárfolyam] [osztva a []-on az adott értéknapon []-kor közzétett []-ról 

[]-ra történő átváltása esetén devizaárfolyammal (mivel az ilyen 

devizaárfolyam keresztárfolyam)] (végleges fx) osztva [azzal a 

devizaárfolyammal, amely az alábbi C.20. Elemben alapulfekvő 

eszköz(ök)ként meghatározásra került mint devizaárfolyam teljesítmény 

[]][[a fordított deviza árfolyam ráta 1 osztva] []-ról []-ra történő átváltása 

esetén []-on []-kor közzétett deviza árfolyam] [osztva a []-on az adott 

értéknapon []-kor közzétett []-ról []-ra történő átváltása esetén 

devizaárfolyammal (mivel az ilyen devizaárfolyam keresztárfolyam)]  (kezdeti 

fx).] 

  A számítási összeg vagy CA []. 

  [A kamatra vonatkozó részvételi ráta vagy IPR, valamely kamatfizetési nap 

tekintetében az alábbi Táblázatban "IPR" cím alatt megjelölt, adott 

kamatfizetési napra vonatkozó százalékos mutató.]] 
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TÁBLÁZAT 

[kamat 

megkötési szint] 

[kamat 

értékelési 

nap(ok)] 

[[alsó / felső] 

kamatkorlát 

szint (%)] [és 

[also / felső] 

lock-in 

kamatkorlát 

szint [%] 

[kamat 

korlátra 

vonatkozó 

vizsgálat napja] 

[legmagasabb 

[kamat [összeg] / 

[ráta]] (cap)] 

[legalacsonyabb 

[kamat [összeg] 

[ráta]] (floor)] 

[legmagasabb 

[kamat [összeg] 

[ráta]] és 

legalacsonyabb 

[kamat [összeg] 

[érték]] (collar)] 

[IPR (%)] Kamatfizetés 

napja 

[[]] 

[kezdeti kamat-

szint] (kérjük 

valamennyi 

kamattal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszközre jelöljék 

meg) 

[[]] 

[[] tervezett 

kereskedelmi 

nappal [] előtt] 

[Valamennyi 

tervezett 

kereskedelmi 

nap a kamattal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz 

vonatkozásában, 

amely nem 

megszakított 

nap a kamattal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszközre 

vonatkozóan 

[]-tól [(és 

beleértve)] 

[(kivéve)] []-

ig [(kivéve)] 

[(és beleértve)] ] 

(kérjük, 

valamennyi 

kamatkorlát 

eseményt és az 

adott 

teljesítményhez 

kötött kamat 

öszzeget jelöljék 

meg, 

amennyiben 

[[]%] 

[[]% és []%] 

[[[a releváns 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz kezdeti 

kamatszintjének

] []] 

(kérjük 

valamennyi 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszközre jelöljék 

meg és 

amennyiben 

kamat korlátozó 

lock-in esemény 

szerepel, a 

kamatkorlátszint

re és a 

kamatkorlát 

lock-in szintre 

vonatkozó adott 

százalékos 

értéket is 

jelöljék meg)  

[valamennyi 

vonatkozó 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

[[]] 

[[] tervezett 

kereskedelmi 

nappal [] előtt] 

Valamennyi 

tervezett 

keresekedelmi 

nap [ a 

kamatkorláttal  

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz 

vonatkozóan] 

[]-tól [(és 

beleértve)] 

[(kivéve)] []-

ig [(kivéve)] 

[(és beleértve)]  

[]]] 

[ahogy az a 

kamat korlát 

esemény 

vizsgálatának 

napjára 

vonatkozó fenti 

definícióban 

meghatározásra 

került] 

[] 

[a (legmagasabb 

[összeg] [ráta] (cap) 

[] lehet] 

[amennyiben kamat 

korlát esemény 

[nem] következett 

be [és] [a 

legalacsonyabb 

[összeg] [ráta] 

(floor) [] lehet 

[amennyiben kamat 

korlát esemény 

[nem] következett 

be [és a 

legmagasabb 

[összeg] [ráta] (cap) 

[] lehet] 

[amennyiben kamat 

korlát esemény 

[nem] következett 

be] [és] [a 

legalacsonyabb 

[összeg] [ráta] 

(floor) [] lehet] 

[amennyiben kamat 

korlát esemény 

[nem] következett 

be]) 

(kérjük, valamennyi 

kamat összeget 

jelöljék meg, 

amennyiben 

különböző 

[] 

[amennyiben 

kamat korlát 

esmény [nem] 

következett be 

[és []% 

amennyiben 

kamat korlát 

esemény 

következett be] 

[] 
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különböző 

kamat értékelési 

nap(ok) 

szerepelnek) 

eszköz kezdeti 

kamatszintjének

összege] 

legmagasabb (cap), 

legalacsonyabb 

(floor) és/vagy 

legmagasabb és 

legalacsonyabb 

(collar) értékek 

szerepelnek) 

[vagy (i)] 

amennyiben kamat 

korlát esemény 

következett be 

[csak] a [] vagy 

[kevesebb] [] 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz(ök) 

vonatkozásában 

[vagy (ii) 

amennyiben kamat 

korlát esemény 

következett be a [] 

[vagy több] [csak] 

[vagy kevesebb] 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz(ök) 

tekintetében, []] 

(kérjük, jelöljék 

meg az adott 

kamatkorláttal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz(ök) számát] 

(kérjük valamennyi vonatkozó kamatfizetési napra megjelölni)] 

  [Amennyiben kötelező lejárat előtti visszaváltási esemény következik be, egy 

adott kötelező lejárat előtti visszaváltási napon esedékes kötelező lejárat előtti 

visszaváltási összeg a kötelező lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó következő 

előírások szerint kerül meghatározásra 

  Kötelező lejárat előtti visszaváltás 

  [Amennyiben (és kizárólag akkor, amennyiben) kötelező lejárat előtti visszaváltást 

korlátozó esemény következik be egy adott kötelező lejárat előtti visszaváltási napra 

vonatkozóan, és mivel "MER felső korlát esemény" nincs meghatározva, a 

Kötvények az adott kötelező lejárat előtti visszaváltási napon minden számítási 

összegre olyan összegben kerülnek visszaváltásra, amely megegyezik [az alábbi 

Táblázatban az adott kötelező lejárat előtti visszaváltási (MER) napra vonatkozó 

MER összeggel] [a teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási 

összeggel, amelyet az alábbi [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin 
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win] ügyletre vonatkozó előírások szerint határoznak meg]. 

  Amennyiben a Kötvényeket lejárat előtt váltják vissza, csak a kötelező lejárat előtti 

visszaváltási összeget kell megfizetni, további összeg megfizetésére, illetve eszközök 

átadására nem kerül sor.] 

  [Amennyiben (és kizárólag akkor, amennyiben) kötelező lejárat előtti visszaváltást 

korlátozó esemény következik be egy adott kötelező lejárat előtti visszaváltási napra 

vonatkozóan, és mivel "MER felső korlát esemény" lett meghatározva, a Kötvények 

az adott kötelező lejárat előtti visszaváltási napon minden számítási összegre a 

következő módon meghatározott összegben kerülnek visszaváltásra 

  (a) ha egy MER felső korlát esemény következett be (vagyis [a kötelező lejárat 

előtti visszaváltási teljesítmény [megegyezik] [megegyezik vagy több, mint] 

[kevesebb, mint] [kevesebb, mint, vagy megegyezik] []% (ami a MER felső 

korlát százalék)),] [a MER korlát alapulfekvő eszközök alapulfekvő zárási 

szintje a MER felső korlát értékelési napon [megegyezik] [megegyezik vagy 

több, mint] [kevesebb, mint] [kevesebb, mint, vagy megegyezik] []% (ami a 

MER felső korlát százalék)),] a releváns MER alapulfekvő eszköz 

korlát(ok)ra vonatkozó MER megkötési szintje), [az alábbi Táblázatban az 

adott kötelező lejárat előtti visszaváltási (MER) napra vonatkozó magasabb 

MER összege] [a teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási 

összeg, amelyet az alábbi [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] 

[twin win] ügyletre vonatkozó előírások figyelembe vételével határoznak 

meg] valamennyi számítási összeg vonatkozásában; VAGY 

  (b) ha MER felső korlát esemény nem következett be, [az alábbi Táblázatban az 

adott kötelező lejárat előtti visszaváltási (MER) napon az alacsonyabb MER 

összeg] [a teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg, 

amelyet az alábbi [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] 

ügyletre vonatkozó előírások figyelembe vételével határoznak meg].    

  Ha a Kötvényeket lejárat előtt váltják vissza, csak a kötelező lejárat előtti 

visszaváltási összeget kell megfizetni, további összeg megfizetésére, illetve eszközök 

átadására nem kerül sor. 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó definíciók: 

  Napok 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltási korlát vizsgálat napja vagy MER korlát 

vizsgálat napja egy MER nap vonatkozásában az alábbi Táblázatban az adott MER 

napnál ilyenként megjelölt nap vagy napok (kiigazítás függvényében – lásd az alábbi 

"Megszakított Napok, Piacot Megszakító Események és Kiigazítások" címet). (Kérjük, 

minden olyan MER korlát eseményt és a vonatkozó teljesítményhez-kötött MER 

visszaváltási összeget (illetve annak összetevőit) jelöljenek meg, ahol különböző MER 

értékelési napok szerepelnek.) 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltás napja vagy MER nap az alábbi Táblázatban 

ilyenként megjelölt valamennyi nap. 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltás értékelési nap vagy MER értékelési nap egy 

MER nap vonatkozásában az alábbi Táblázatban az adott MER napnál ilyenként 

megjelölt nap, valamennyi nap vagy meghatározott napok (kiigazítás függvényében – 
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lásd az alábbi "Megszakított Napok, Piacot Megszakító Események és Kiigazítások" 

címet). 

  A MER megkötési nap(ok) [[] [és []] [[] tervezett kereskedelmi nappal [[]] 

előtt [a MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában, [], [] (kérjük minden olyan 

MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában jelöljék meg, ahol különböző MER 

megkötési napok szerepelnek)] [Valamennyi tervezett kereskedelmi nap a MER 

alapulfekvő eszköz vonatkozásában, amely nem megszakított nap a MER alapulfekvő 

eszközre vonatkozóan (és beleértve) []-ig (kivéve) []] (kiigazítás függvényében – 

lásd az alábbi "Megszakított Napok, Piacot Megszakító Események és Kiigazítások" 

címet). (Kérjük, minden olyan MER korlát eseményt és MER összeget jelöljenek meg, 

ahol különböző MER megkötési napok szerepelnek.) 

  [MER felső korlát esemény értékelő nap [[]] [egy adott MER nap vonatkozásában 

az alábbi Táblázatban az adott MER napra ilyenként megjelölt MER nap] (kiigazítás 

függvényében – lásd az alábbi "Megszakított Napok, Piacot Megszakító Események és 

Kiigazítások" címet.] 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltásnál releváns alapul fekvő eszközökre vonatkozó 

definíciók, az ilyen eszköz(ök) teljesítménye és szintjei 

  MER alapulfekvő eszköz egy vagy több, az alábbi C.20 Elemben szerepelő MER 

előírások céljából alapulfekvő eszközként megjelölt eszköz. 

  [Egy MER napra a MER teljesítményhez kötött alapulfekvő eszköz(ök) 

  [mivel "az alapulfekvő eszközök egyéni vizsgálata" alkalmazandó [és annak 

meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] a MER alapulfekvő eszköz] 

  [mivel "súlyozott kosár vizsgálat" alkalmazandó [és annak meghatározása érdekében, 

hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött 

MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több 

MER teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], valamennyi MER alapulfekvő 

eszköz (mivel a MER teljesítmény a valamennyi MER alapulfekvő eszközt 

tartalmazó súlyozott kosárként kerül meghatározásra)] 

  [mivel "[a legjobban teljesítő] [a legrosszabbul teljesítő] kosár vizsgálat" 

alkalmazandó [és annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre 

vonatkozó képlet alkalmazandó)] a MER alapulfekvő eszköz [legmagasabb] 

[legalacsonyabb] (amennyiben egyenlő, a számítást végző ügynök által a feltételekkel 

összhangban meghatározott) MER teljesítmény az adott MER napon] 

  [mivel "túlteljesítési vizsgálatra vonatkozó" előírások alkalmazandóak, (a) 

alapulfekvő túlteljesítő eszköz és (b) alapulfekvő túlteljesítő eszköz (mivel a MER 

teljesítmény az (a) alapulfekvő túlteljesítő eszköz és (b) alapulfekvő túlteljesítő 

eszköz teljesítmény alapján kerül meghatározásra)].] 
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  Valamely MER napra vonatkozó MER teljesítmény az alábbiakkal összhangban 

határozandó meg 

  ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések, amelyek 

értelmében valamely MER napra és MER alapulfekvő eszközre vonatkozó MER 

teljesítmény a számítást végző ügynök által meghatározott százalékban kifejezett 

összeg, amely megegyezik  a MER alapulfekvő eszköz MER referencia szintjének az 

adott MER napra vonatkozó és annak MER megkötési szintjével csökkentett 

értékével, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

                                                                    

                 
 

  [A százalékos érték [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) 

[]%] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] 

[tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre 

[(amennyiben MER korlát esemény következett be)]] [és amely százalékos érték 

[legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legmagasabb 

és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény nem következett be)]].] 

  ["súlyozott kosár vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések [és annak meghatározása 

érdekében, hogy MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a 

teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] 

[MER twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] (kérjük, jelöljék 

szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], 

vagyis az adott MER napra vonatkozó MER teljesítmény a számítást végző ügynök 

által meghatározott százalékban kifejezett összeg, amely megegyezik minden egyes 

MER alapulfekvő eszköz adott MER napra vonatkozó teljesítményének súlyozott 

összegével, amely minden egyes MER alapulfekvő eszközre az adott MER 

alapulfekvő eszköz adott MER napra vonatkozó MER referencia szintjének MER 

megkötési szintjével csökkentett értékeként határozható meg, osztva mindezek MER 

kezdeti szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

  
∑    

 

   

                                               –                     

                 
 

  [A százalékos érték [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) 

[]%] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] 

[tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre 

[(amennyiben MER korlát esemény következett be)]] [és amely százalékos érték 

[legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legmagasabb 

és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 
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meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény nem következett be)]].] 

  Wn minden egyes MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában [[]% (ezért a MER 

alapulfekvő eszközök egyenlően súlyozottak) [a MER alapulfekvő eszköz 

vonatkozásában kifejezett alábbi súlyozás (ezért a MER alapulfekvő eszközökhöz 

előre meghatározott súlyozás rendelhető)]: 

   

  MER alapulfekvő eszköz Wn 

  [] []% 

  [] []% 

    

  (kérjük minden egyes releváns MER alapulfekvő eszközre kitölteni) 

  [] []%] 

    

  [valamely MER napra vonatkozóan, mivel "szivárvány (rainbow) súlyozás" 

alkalmazandó, minden egyes MER alapulfekvő eszközre az alábbiakban 

meghatározott súlyozás vonatkozik (a "szivárvány (rainbow) súlyozás" valamely 

MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában azt jelenti, hogy az adott MER alapulfekvő 

eszköz valamely MER napra vonatkozó súlyozása az adott MER alapulfekvő eszköz 

valamely másik MER alapulfekvő eszköz ugyanarra a MER napra vonatkozó MER  

teljesítményéhez hasonlított MER teljesítményétől függ)]: 

   

   

  MER alapulfekvő eszköz Wn 

    

  [az adott MER napon legmagasabb (amennyiben több 

egyenlő, a számítást végző ügynök által a feltételek 

szerint meghatározott) 

[]% 

    

  MER teljesítményű MER alapulfekvő eszköz]  

    

  [az adott MER napon [] legmagasabb []% 

    

  (amennyiben több egyenlő, a számítást végző ügynök 

által a feltételek szerint meghatározott) MER 

teljesítményű MER alapulfekvő eszköz] 

 

    

    

    

  (kérjük minden egyes releváns MER alapulfekvő eszközre kitölteni) 

   

  [az adott MER napon a legalacsonyabb []%] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítást végző ügynök 

által a feltételek szerint meghatározott) MER 

teljesítményű 

 

  MER alapulfekvő eszköz]  

  ["[legjobban teljesítő] [legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosár vizsgálatára" 

vonatkozó rendelkezések [és annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát 

esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az 

[eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó 
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alábbi rendelkezések szerint] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], amelyek értelmében az adott MER 

napra vonatkozó MER teljesítmény a számítást végző ügynök által meghatározott 

százalékban kifejezett összeg, amely megegyezik az adott MER alapulfekvő eszköz 

MER referencia szintjének az adott MER napra vonatkozó és annak MER megkötési 

szintjével csökkentett értékével, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi 

képlettel kifejezve: 

                                                 –                     

                 
 

  [A százalékos érték [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) 

[]%] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] 

[tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre 

[(amennyiben MER korlát esemény következett be)]] [és amely százalékos érték 

[legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legmagasabb 

és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény nem következett be)]].] 

  ["túlteljesítés vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések [és annak meghatározása 

érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a 

teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] 

[twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] (kérjük, jelöljék 

szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], 

amelyek értelmében valamely MER napra vonatkozó MER teljesítmény a számítást 

végző ügynök által meghatározott százalékban kifejezetett összeg, amely megegyezik 

az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményének ("A túlteljesítés") és a (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményének ("B túlteljesítés") különbségével, 

amely minden egyes MER alapulfekvő eszközre az adott alapulfekvő eszköz adott 

MER napra vonatkozó MER referencia szintjének MER megkötési szintjével 

csökkentett értéke, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 

                   –                       

  A túlteljesítés valamely MER napra vonatkozóan a számítást végző ügynök által 

állapítandó meg az alábbiak szerint  

  ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések, amelyek 

értelmében az adott MER napra vonatkozó A túlteljesítés a számítást végző ügynök 

által megállapított tizedes összeg, amely megegyezik az (a) túlteljesítő MER 

alapulfekvő eszköz MER referencia szintjének MER megkötési szintjével csökkentett 

értékével, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

                                                 –                     

                 
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet.] [A hányados 
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[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  ["súlyozott értékpapírkosár vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések, amelyek 

értelmében valamely MER napra vonatkozó A túlteljesítés a számítást végző ügynök 

által meghatározott hányados, amely megegyezik a minden egyes (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz adott MER napra vonatkoztatott teljesítményének súlyozott 

összegével, amely minden egyes (a) túlteljesítő alapulfekvő eszközre vonatkozóan az 

adott (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz MER referencia szintjének MER megkötési 

szintjével csökkentett értéke, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi 

képlettel kifejezve: 

  
∑    

 

   

                                                                  

                 
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER 

korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  Wn minden egyes (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában [[] (ezért az 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszközök egyenlően súlyozottak) [az adott (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz vonatkozásában kifejezett alábbi súlyozás (ezért az a túlteljesítő 

alapulfekvő eszközökhöz előre meghatározott súlyozás rendelhető)]: 

  (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  [] [] 

  [] [] 

  (kérjük minden egyes releváns (a) túlteljesítő alapulfekvő eszközre kitölteni) 

  [] []] 

  [valamely MER napra vonatkozóan, tekintve, hogy "szivárvány (rainbow) súlyozás" 

alkalmazandó, minden egyes (a) túlteljesítő alapulfekvő eszközre az alábbiakban 
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meghatározott súlyozás vonatkozik (a "szivárvány (rainbow) súlyozás" valamely (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában azt jelenti, hogy az adott (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz valamely MER napra vonatkozó súlyozása az adott (a) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz másik (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz ugyanarra a 

MER napra vonatkozó A túlteljesítéséhez hasonlított A túlteljesítésétől függ)]: 

  (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  [az adott MER napon legmagasabb [] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  A túlteljesítés] 

  [az adott MER napon [] legmagasabb [] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  A túlteljesítés 

  (kérjük minden egyes releváns (a) túlteljesítő alapulfekvő eszközre kitölteni) 

  [az adott MER napon legalacsonyabb []] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  A túlteljesítés 

  ["[legjobban teljesítő] [legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosár vizsgálatára" 

vonatkozó rendelkezések, amelyek értelmében A túlteljesítés az összes (a) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz [legmagasabb (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök 

feltételek szerint meghatározott) [legalacsonyabb (amennyiben több egyenlő, a 

számítási ügynök feltételek szerint meghatározott)] teljesítménye, amely teljesítmény 

valamely (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz  és valamely MER nap vonatkozásában a 

számítást végző ügynök által megállapított tizedes összeg, amely megegyezik az adott 

a túlteljesítő alapulfekvő eszköz MER referencia szintjének MER megkötési 

szintjével csökkentett értékével, osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi 

képlettel kifejezve: 

                                                 –                     

                 
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet.] [A hányados 

[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz az alábbi C.20 Elemben "(a) túlteljesítő 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 59  

 

alapulfekvő eszközként" meghatározott valamely vagy minden egyes MER 

alapulfekvő eszköz. 

  B túlteljesítés valamely MER napra vonatkozóan a számítást végző ügynök által 

állapítandó meg az alábbiak szerint 

  ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések, amelyek 

értelmében az adott MER napra vonatkozó B túlteljesítés a számítást végző ügynök 

által megállapított tizedetört, amely megegyezik a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz 

MER referencia szintjének MER megkötési szintjével csökkentett értékével, osztva 

mindezek MER visszaváltási kezdeti szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

                                                 –                     

                 
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet.] [A hányados 

[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  ["súlyozott értékpapírkosár vizsgálatára" vonatkozó rendelkezések, amelyek 

értelmében valamely MER napra vonatkozó B túlteljesítés a számítást végző ügynök 

által megállapított tizedetört, amely megegyezik a minden egyes (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz teljesítményének súlyozott összegével, amely minden egyes (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközre vonatkozóan az adott (b) túlteljesítő alapulfekvő 

eszköz adott MER referencia szintjének MER megkötési szintjével csökkentett 

értéke, osztva mindezek MER visszaváltási kezdeti szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 

  
∑   

 

   

 
                                               –                     

                 
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet.] [A hányados 

[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 
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összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  Wn minden egyes (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában [[] (ezért a (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközök egyenlően súlyozottak) [adott (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz vonatkozásában kifejezett alábbi súlyozás (ezért a (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszközökhöz előre meghatározott súlyozás rendelhető)]: 

  (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  [] [] 

  [] [] 

  (kérjük minden egyes releváns (b) túlteljesítő alapulfekvő eszközre kitölteni) 

  [] []] 

  [valamely MER napra vonatkozóan, tekintve, hogy "szivárvány (rainbow) súlyozás" 

alkalmazandó, minden egyes (b) túlteljesítő alapulfekvő eszközre az alábbiakban 

meghatározott súlyozás vonatkozik (a "szivárvány (rainbow) súlyozás" valamely (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz vonatkozásában azt jelenti, hogy az adott (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz valamely MER napra vonatkozó súlyozása az adott (b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszköz másik (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz ugyanarra a 

MER napra vonatkozó B túlteljesítéséhez képesti B túlteljesítésétől fog függeni)]:  

  (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz Wn 

  [az adott MER napon legmagasabb  [] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  B túlteljesítés] 

  [az adott MER napon [] legmagasabb [] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  B túlteljesítés] 

  (complete for each relevant outperformance (b) underlying) 

  [az adott MER napon [] legalacsonyabb []] 

  (amennyiben több egyenlő, a számítási ügynök  

által a feltételek szerint meghatározott) 

  B túlteljesítés] 

  ["[legjobban teljesítő] [legrosszabbul teljesítő] értékpapírkosár vizsgálatára" 

vonatkozó rendelkezések, amelyek értelmében B túlteljesítés az összes (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz közül [ a legmagasabb (amennyiben több egyenlő, a számítást 

végző ügynök által a feltételek szerint meghatározott)] [a legalacsonyabb 

(amennyiben több egyenlő, a számítást végző ügynök által a feltételek szerint 

meghatározott)] teljesítménye, amely teljesítmény valamely (b) túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz és valamely MER nap vonatkozásában a számítást végző ügynök 

által megállapított hányados, amely megegyezik az adott (b) túlteljesítő alapulfekvő 

eszköz MER referencia szintjének MER megkötési szintjével csökkentett értékével, 

osztva mindezek MER kezdeti szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

                                                 –                     
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  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet.] [A hányados 

[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát 

eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött MER összegre [(amennyiben MER korlát 

esemény következett be)]] [és amely hányados [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) 

[] és []] lehet] [tekintettel [a MER korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

összegre [(amennyiben MER korlát esemény nem következett be)]].] 

  (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz az alábbi C.20 Elemben "(b) alapulfekvő 

túlteljesítő eszközként" meghatározott valamely vagy minden egyes MER 

alapulfekvő eszköz.] 

  A MER megkötési szint egy MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában [valamely 

MER napra vonatkozóan az adott MER alapulfekvő eszközre az alábbi Táblázatban 

meghatározott szint] [az adott MER alapulfekvő eszköz MER kezdeti szintje].  

  A MER referencia szint egy meghatározott vagy minden egyes MER alapulfekvő 

eszköz vonatkozásában:  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["zárási szint a MER értékelési napon" az adott MER alapulfekvő 

eszköz alapulfekvő zárási szintje az adott MER értékelési napon [a MER értékelési 

napi devizaárfolyamon számítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER értékelési napokon irányadó zárási szint számtani átlaga" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER értékelési napokra vonatkozó alapulfekvő 

zárási szintjének számtani átlaga [az adott MER értékelési napra vonatkozó 

devizaárfolyamon számítva]]  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER értékelési napokon irányadó legalacsonyabb zárási szint" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER értékelési napokra vonatkozó 

legalacsonyabb alapulfekvő zárási szintje [az adott MER értékelési napra vonatkozó 

devizaárfolyamon számítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-
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eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER értékelési napokon irányadó legalacsonyabb napon-belüli 

zárási szint" az adott MER alapulfekvő eszköz adott MER értékelési napokra 

vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) legalacsonyabb alapulfekvő szintje [az adott 

MER értékelési napra vonatkozó devizaárfolyamon számítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az alábbi [eladási] [vételi] [vételi 

hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER értékelési napokon irányadó legmagasabb zárási szint" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER értékelési napokra vonatkozó legmagasabb 

alapulfekvő zárási szintje [az adott MER értékelési napra vonatkozó 

devizaárfolyamon számítva]]  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER értékelési napokon irányadó legmagasabb napközbeni zárási 

szint" az adott MER alapulfekvő eszköz releváns MER értékelési napokra vonatkozó 

(folyamatosan megfigyelt) legmagasabb alapulfekvő szintje [az adott MER értékelési 

napra vonatkozó devizaárfolyamon számítva]]. 

  A MER kezdeti szint valamely vagy minden egyes MER alapulfekvő eszköz és 

MER nap vonatkozásában:  

  [[annak meghatározása érdekében  , hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] alábbi ügyletekre vonatkozó rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER megkötési napon irányadó zárási szint" az adott MER 

alapulfekvő eszköz MER megkötési napra vonatkozó alapulfekvő zárási szintje [a 

MER megkötési napi devizaárfolyamon számítva]]  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az alábbi [eladási] [vételi] [vételi 

hozam-eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER újrakötési napon irányadó zárási szint" az adott MER 

alapulfekvő eszköz közvetlenül megelőző MER napra vonatkozó MER referencia 

szintje, vagy, ha ilyen nincsen, az adott MER alapulfekvő eszköz MER megkötési 

napra vonatkozó alapulfekvő zárási szintje [a MER megkötési napi devizaárfolyamon 

számítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)]  ["MER megkötési napokon irányadó zárási szint számtani átlaga" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER megkötési napokra vonatkozó alapulfekvő 

zárási szintjének számtani átlaga [az adott MER megkötési napra vonatkozó 

devizaárfolyamon számítva]]  
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  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER megkötési napokon irányadó legalacsonyabb zárási szint" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER megkötési napokra vonatkozó 

legalacsonyabb alapulfekvő zárási szintje [az adott MER megkötési napra vonatkozó 

deviza árfolyamon átszámítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER megkötési napokon irányadó legalacsonyabb napon-belüli 

zárási szint" az adott MER alapulfekvő eszköz adott MER megkötési napokra 

vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) legalacsonyabb alapulfekvő szintje [az adott 

MER megkötési napra vonatkozó deviza árfolyamon átszámítva]]  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER megkötési napokon irányadó legmagasabb zárási szint" az 

adott MER alapulfekvő eszköz adott MER megkötési napokra vonatkozó 

legmagasabb alapulfekvő zárási szintje [az adott MER megkötési napra vonatkozó 

deviza árfolyamon átszámítva]] 

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] ["MER megkötési napokon irányadó legmagasabb napon-belüli 

zárási szint" az adott MER alapulfekvő eszköz adott MER megkötési napokra 

vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) legmagasabb alapulfekvő szintje [a MER 

értékelési napi deviza árfolyamon átszámítva]]  

  [[annak meghatározása érdekében, hogy [MER korlát esemény bekövetkezett-e] [és] 

[mekkora a teljesítményhez kötött MER összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam-

eladási hozam] [twin win] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint] 

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több MER teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)] [valamely vagy minden egyes alábbi MER alapulfekvő eszközre 

meghatározott szint: 

  MER alapulfekvő eszköz MER kezdeti szint 

  [] [] 

  (kérjük, valamennyi releváns MER alapulfekvő eszközt jelöljék meg)]. (kérjük, 

valamennyi MER alapulfekvő eszköz vonatkozásában jelöljék meg, amennyiben 

különböző MER kezdeti szint szerepel) 

  [deviza árfolyam egy MER alapulfekvő eszközre vonatkozóan vagy (a) 1, 

amennyiben az adott MER alapulfekvő eszköz a számítási összeg pénzneme szerinti 
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pénznemben denominált; vagy egyéb esetben (b) a MER alapulfekvő eszközre alább 

meghatározott ráta: 

  MER alapulfekvő eszköz deviza  

  [] [] [a fordított devizaárfolyam ráta 1 osztva] [a []-

on az adott értéknapon []-kor közzétett []-ról 

[]-ra történő átváltása esetén alkalmazandó []-on 

devizaárfolyammal] [osztva a []-on az adott 

értéknapon []-kor közzétett []-ról []-ra történő 

átváltása esetén alkalmazandó devizaárfolyammal 

(mivel az ilyen devizaárfolyam keresztárfolyam)]] 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg esedékessége a kötelező lejárat előtti 

visszaváltási napon 

  
Valamely kötelező lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó korlát esemény vagy 

MER korlát esemény valamely MER nap vonatkozásában akkor következik be, ha a 

számítást végző ügynök meghatározása szerint, 

  [a kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő eszköz(ök)] 

[minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő eszköz] [a 

MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát alapulfekvő 

eszköze(ök)") alapulfekvő zárási szintje [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül 

mozog] [[] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [] 

vonatkozásában (kérjük határozza meg minden egyes olyan MER alapulfekvő 

eszközre amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak) mint a releváns MER 

korlát szintje  ("MER korlát esemény európai zárásának vizsgálata")] 

  [a kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő eszköz(ök)] 

[minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő eszköz] [a 

MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát alapulfekvő 

eszköz(ök)") MER teljesítménye [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [[] 

vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [nagyobb] 

[nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [] 

vonatkozásában (kérjük határozza meg minden egyes olyan MER alapulfekvő 

eszközre amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak) mint a releváns MER 

korlát szintje ("MER korlát esemény európai teljesítményének vizsgálata")] 

   [minden egyes kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő 

eszköz(ök)] [minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő 

eszköz] [a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") alapulfekvő záráskori szintje [kevesebb] [kevesebb 

vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten 

belül mozog] mint a releváns MER korlát szintje ("MER korlát esemény 

amerikai zárási szintjének vizsgálata")] 

  [minden egyes kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő 

eszköz(ök)] [minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő 

eszköz] [a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") (folyamatosan megfigyelt) alapulfekvő szintje 

[kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 65  

 

ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [[] vonatkozásában és [kevesebb] 

[kevesebb vagy ugyannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a 

szinten belül mozog] [] vonatkozásában (kérjük határozza meg minden 

egyes olyan MER alapulfekvő eszközre amelyre eltérő feltételek 

alkalmazandóak) mint a releváns MER korlát szintje ("MER korlát esemény 

amerikai napon-belüli szintjének vizsgálata")] 

  [bármely kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő 

eszköz(ök)] [minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő 

eszköz] [a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") alapulfekvő zárási szintje [kevesebb] [kevesebb 

vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten 

belül mozog] [[] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [] 

vonatkozásában (kérjük határozza meg minden egyes olyan MER alapulfekvő 

eszközre amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak) mint a releváns MER 

korlát szintje ("MER korlát esemény amerikai zárási szintjének vizsgálata")] 

  [bármely kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő 

eszköz(ök)] [minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő 

eszköz] [a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") (folyamatosan megfigyelt) alapulfekvő szintje 

[kevesebb mint] [kevesebb vagy ugyanannyi mint] [nagyobb] [nagyobb vagy 

ugyanannyi mint] [azon a szinten belül mozog] [[] vonatkozásában és 

[kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] 

[azon a szinten belül mozog] [] vonatkozásában (kérjük határozza meg 

minden egyes olyan MER alapulfekvő eszközre amelyre eltérő feltételek 

alkalmazandóak) mint a releváns MER korlát szintje  ("MER korlát esemény 

amerikai napon-belüli szintjének one touch vizsgálata")] 

  [az adott MER napra ütemezett kamatfizetési napon az adott kamatfizetési 

napot megelőző összes kamatfizetési napra vonatkozóan kifizetett és az adott 

kamatfizetési napon esedékes kamatok összege, megegyezik vagy nagyobb, 

mint a célzott kötelező lejárat előtti visszaváltási küszöb, amely [] ("célzott 

kötelező lejárat előtti visszaváltás ")]. 

  [minden egyes kapcsolódó MER korlát vizsgálati napon a [MER alapulfekvő 

eszköz(ök)] [minden MER alapulfekvő eszköz] [bármely MER alapulfekvő 

eszköz] [a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "MER korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") alapulfekvő zárási szintje [kevesebb] [kevesebb 

vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten 

belül mozog] [] vonatkozásában és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [azon a szinten belül mozog] [] 

vonatkozásában (kérjük határozza meg minden egyes olyan MER alapulfekvő 

eszközre amelyre eltérő feltételek alkalmazandóak) mint a releváns MER 

korlát szintje ("MER korlát esemény amerikai teljesítményének vizsgálata") 

és mivel a MER teljesítmény minden egyes releváns MER naphoz 

kapcsolódó MER korlát vizsgálati nap vonatkozásában kiszámítandó annak 

megállapítása érdekében, hogy csak egyetlen MER korlát esemény 

következett-e be, így: (i) a MER teljesítmény meghatározásában "az adott 

MER napra vonatkozó MER referencia szintre" történő hivatkozás alatt "a 

releváns MER alapulfekvő eszköz releváns MER korlát vizsgálati napra 

vonatkozó alapulfekvő zárási szintje" [az adott MER korlát vizsgálati napra 
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vonatkozó deviza árfolyamon átszámítva] értendő; és ˙(ii) "valamely MER 

nap vonatkozásában” vagy "MER napon kiszámított” MER teljesítményre 

történő hivatkozás alatt "valamely MER nap és a releváns MER korlát 

esemény vizsgálati nap vonatkozásában vagy az ilyen napokon” értendő [; és 

(iii) a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) a MER korlát esemény 

vizsgálati nap vonatkozásában határozandó(ak)  meg.]] 

  A MER korlát szint a MER napra vonatkozóan: 

  [a lenti Táblázatban az adott MER napra vonatkozóan meghatározott 

százalék[(ok)] [és a releváns MER korlát alapulfekvő eszközök]] 

  [nagyobb (vagy ugyanannyi) mint az alsó MER korlát szintként (a lenti 

Táblázatban az adott MER napra vonatkozóan) meghatározott százalék, de 

kisebb (vagy ugyanannyi), mint a felső MER korlát szintként (a lenti 

Táblázatban az adott MER napra vonatkozóan) meghatározott százalék]. 

  A kötelező lejárat előtti visszaváltási korlát esemény bekövetkezése esetén fizetendő 

kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg meghatározására vonatkozó definíciók 

  [Az "eladási joggal kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a 

kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg (MER összeg) az az "eladási joggal" 

kapcsolatos összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök úgy határoz meg, hogy a számítási összeget (CA) 

megszorozza a 100% és a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) 

(MERPU) MER teljesítmény összegével [amelyet megszoroz továbbá a 

kötelező lejárat előtti visszaváltási részesedési rátával (MERPR)] [amelyet 

meg kell szorozni a devizaárfolyam teljesítménnyel] [mindegyik kiigazítva a 

kiigazítási összeggel] [(amely kevesebb [lehet], mint [a számítási összeg] [a 

]). Képlettel kifejezve:  

                                                                 

  [Az adott MER napra vonatkozó MER részesedési ráta vagy MERPR a 

lenti Táblázatban a "MERPR" címsor alatt az adott MER napra vonatkozóan 

meghatározott százalékot jelenti.] [A kiigazítási összeg vagy adj [] [ha 

valamely MER [felső]korlát esemény [bekövetkezett][nem következett be] 

(kérjük határozza meg minden egyes korlát eseményre ahol különböző).] 

  [E MER összeg [legmagasabb értéke (cap) []] [ha valamely MER [felső] 

korlát esemény [bekövetkezett][nem következett be] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [ha valamely MER [felső] korlát esemény[bekövetkezett] [nem 

következett be]] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke [] és [] [ha 

valamely MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett] [nem következett be]] 

lehet (kérjük határozza meg minden egyes korlát eseményre ahol különböző).] 

  [A "vételi joggal kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a 

kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg (MER összeg) az a "vételi joggal" 

kapcsolatos összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök úgy határoz meg, hogy a számítási összeget (CA) 
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összeadja a számítási összeg (CA) és a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) 

(MERPU) MER teljesítménye szorzatával [amelyet megszoroz továbbá a kötelező 

lejárat előtti visszaváltási részesedési rátával (MERPR)] [amelyet meg kell szorozni a 

devizaárfolyam teljesítménnyel] [mindegyik kiigazítva a kiigazítási összeggel]. 

Képlettel kifejezve: 

                                                               

  [Az adott MER napra vonatkozó MER részesedési ráta vagy MERPR a lenti 

Táblázatban a "MERPR" címsor alatt az adott MER napra vonatkozóan 

meghatározott százalékot jelenti.] [A kiigazítási összeg vagy adj [] [ha valamely 

MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett][nem következett be] (kérjük határozza 

meg minden egyes korlát eseményre ahol különböző).] 

  [E MER összeg [legmagasabb értéke (cap) []] [ha valamely MER [felső] korlát 

esemény [bekövetkezett][nem következett be] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [ha  

valamely MER [felső] korlát esemény[bekövetkezett] [nem következett be]] 

[legalacsonyabb és legmagasabb értéke [] és [] [ha valamely MER [felső] korlát 

esemény [bekövetkezett] [nem következett be]] lehet (kérjük határozza meg minden 

egyes korlát eseményre ahol különböző).] 

  [A "vételi hozam – eladási hozam” ügyletekre vonatkozó rendelkezéseknek" 

megfelelően meghatározott teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti 

visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg 

(MER összeg) a "vételi hozam – eladási hozam” ügyletekre (call spread – put 

spread)" vonatkozó azon összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök úgy határoz meg, hogy (a) a számítási összeget (CA) és (b) 

a vételi joggal kapcsolatos hozamra vonatkozó összeg [amelyet meg kell szorozni a 

vételi joghoz kapcsolódó kötelező lejárat előtti visszaváltási részesedési rátával 

(MERPR call)] mínusz az eladási joggal kapcsolatos hozamra vonatkozó összeg 

[amelyet meg kell szorozni az eladási joghoz kapcsolódó kötelező lejárat előtti 

visszaváltási részesedési rátával (MERPR put)] [amelyet meg kell szorozni a (c) 

globális részvételi rátával (GPR)] [amelyet meg kell szorozni a ([c/d)] 

devizaárfolyam teljesítménnyel] [mindegyik kiigazítva a kiigazítási összeggel]. 

Képlettel kifejezve: 

                                                  –                                    

                           

 
 Valamennyi adott MER napra vonatkozó vételi joghoz kapcsolódó kötelező lejárat 

előtti visszaváltási részesedési ráta vagy MERPR call, és eladási joghoz 

kapcsolódó kötelező lejárat előtti visszaváltási részesedési ráta vagy MERPR put 

[ha valamely MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett] [nem következett be]] 

(kérjük határozza meg minden egyes korlát eseményre ahol különböző) a lenti 

Táblázatban a "MERPR" címsor alatt az adott MER napra vonatkozóan 

meghatározott százalékot jelenti.] [ A globális részvételi ráta vagy GPR [% ha 

valamely MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett] [nem következett be] (kérjük 

határozza meg minden egyes korlát eseményre ahol különböző).] [A kiigazítási 

összeg vagy adj [] [ha valamely MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett][nem 

következett be] (kérjük határozza meg minden egyes korlát eseményre ahol 

különböző). 
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  [A fentiekből következően ez a MER összeg legalacsonyabb és legmagasabb értéke 

(collar) [] és [] lehet.] 

  A MERPerf a kötelező lejárat előtti visszaváltási teljesítmény alapulfekvő eszközök 

kötelező lejárat előtti visszaváltási teljesítményét jelenti. 

  [A "twin win ügyletekkel kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően 

meghatározott teljesítményhez kötött kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg 

azt jelenti, hogy a kötelező lejárat előtti visszaváltási összeg (MER összeg) a "twin 

win ügyletekkel" kapcsolatos azon összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök úgy határoz meg, hogy (a) a számítási összeget (CA) és (b) 

a 100% plusz a MER teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (MERPU) MER 

teljesítményének abszolút értéke (Abs) (amely abszolút érték a százalék 

százaléklábának pozitív érékét jelenti, attól függetlenül, hogy százalékról, ezrelékről, 

tízezrelékről, stb. van-e szó) összegét összeszorozza, [amelyet megszoroz továbbá a 

kötelező lejárat előtti visszaváltási részesedési rátával (MERPR)] [továbbá 

mindegyiket meg kell szorozni a devizaárfolyam teljesítménnyel] [továbbá 

mindegyiket ki kell igazítani a kiigazítási összeggel] [. Képlettel kifejezve 

                                                                          

  A fentiekből következően a MER összeg legalacsonyabb értéke  (floor) [] lehet. 

  [Az adott MER napra vonatkozó MER részesedési ráta vagy MERPR a lenti 

Táblázatban a "MERPR" címsor alatt az adott MER napra vonatkozóan 

meghatározott százalékot jelenti.] [A kiigazítási összeg vagy adj [] [ha valamely 

MER [felső] korlát esemény [bekövetkezett][nem következett be] (minden egyes 

korlát eseményre meghatározandó amennyiben azok különbözőek).] 

  [deviza árfolyam teljesítmény vagy fx perf [az a deviza árfolyam, amely az alábbi 

C.20. Elemben alapulfekvő eszköz(ök)ként meghatározásra került mint deviza 

árfolyam (fx) teljesítmény []-on osztva azzal a deviza árfolyammal, amely az alábbi 

C.20. Elemben alapulfekvő eszköz(ök)ként került meghatározásra mint deviza 

árfolyam teljesítmény []-on ] [[a fordított deviza árfolyam ráta 1 osztva] []-ról 

[]-ra történő átváltása esetén alkalmazandó []-on []-kor közzétett deviza 

árfolyam] [osztva []-ról []-ra történő átváltása esetén alkalmazandó []-on []-

kor közzétett deviza árfolyammal az adott értéknapon (mivel az ilyen deviza árfolyam 

(fx) keresztárfolyam)] (végleges fx) [[a fordított deviza árfolyam ráta 1 osztva] []-

ról []-ra történő átváltása esetén alkalmazandó []-on []-kor []-on közzétett 

deviza árfolyammal]  [osztva []-ról []-ra történő átváltása esetén alkalmazandó 

[]-on []-kor közzétett deviza árfolyammal az adott értéknapon (mivel az ilyen 

deviza árfolyam keresztárfolyam)] (kezdeti fx). 

  A számítási összeg vagy CA []. 

TÁBLÁZAT 

MER 

megkötési szint 

A MER 

értékelési 

nap(ok) 

[A MER felső 

korlát esemény 

értékelő nap 

[alsó / felső] 

MER korlát 

szint (%) 

A MER korlát 

megfigyelés napja 

[MER összeg] [MERPR (%)] MER 

megkötési 

szint 

 

 

[[][] tervezett 

kereskedési 

 

[[][] tervezett 

kereskedési [[az alkalmazandó [[][] tervezett [[]   [[] []  
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[[]] 

[MER kezdeti 
szint] 

(minden MER 

alapulfekvő 

eszközre 

meghatározandó) 

(minden MER 

korlát eseményre 

meghatározandó, 

ha valamely MER 

korlát esemény 

megtörténik és ha 

nem, és a releváns 

teljesítményhez 

kötött MER összeg 

(vagy annak 

része) ahol 

különböző 

megkötési szintek 

alkalmazandó).   

 

nappal] [] napja 

előtt 
[[Minden MER 

alapulfekvő 

eszköz [minden] 
[bármely] 

tervezett 

kereskedési napja 
[]. napjától [(ezt 

a napot is 

beleértve)] [(ezt a 
napot bele nem 

értve)].feltéve, 

hogy ez a nap a 
MER alapulfekvő 

eszköz 

szempontjából 
nem zavarral 

érintett nap.]  

 
Mindegyik terv 

[] [(ezt a napot 

bele nem értve)] 
[( és ezt a napot is 

beleértve)]. 

 []] 

 

nappal] [] napja 

előtt 
 [A MER 

alapulfekvő 

eszköz minden 
tervezett 

kereskedési napja 

[]. napjától [(ezt 
a napot is 

beleértve)] [(ezt a 

napot bele nem 
értve)] []. 

napjáig [(ezt a 

napot is 
beleértve)] [(ezt a 

napot bele nem 

értve)], feltéve, 
hogy ez a nap a 

MER alapulfekvő 

eszköz 
szempontjából 

nem zavarral 

érintett nap.] []] 

MER korlát 

alapulfekvő 

eszköz eredeti 

MER szintjének] 

[a []-nak] [a 

[]%-a] 
[a [], [] és [] 

%-a] 

(minden MER 

korlát alapulfekvő 

eszközre 

vonatkozóan 

meghatározandó) 

kereskedési nappal] 

[] napja előtt 

[[A MER korlát 

alapulfekvő eszközök] 

minden kereskedési 

nap[ja] []. napjától 

[(ezt a napot is 

beleértve)] [(ezt a 

napot bele nem értve)] 

[a MER korlát 

alapulfekvő eszközök 

szempontjából] nem 

zavarral érintett nap.] 

[ MER korlát (ezt a 

napot bele nem értve)] 

[( és ezt a napot is 

beleértve)] []] 

 

[legfeljebb [] 

lehet (cap)] 
[és] 

[legalább []-nak 

kell lennie 

(floor)] 

MERPR call-ra, 

és [] MERPR 

put-ra] (minden 

MER korlát 

alapulfekvő 

eszközre 

vonatkozóan 

meghatározandó 

ha azok 

különbözőek 

[[]] 

[MER kezdeti 
szint] 

(minden MER 

alapulfekvő 

eszközre 

meghatározandó) 

(minden MER 

korlát eseményre 

meghatározandó, 

ha valamely MER 

korlát esemény 

megtörténik és ha 

nem, és a 

releváns 

teljesítményhez 

kötött MER 

összeg (vagy 

annak része) ahol 

különböző 

megkötési szintek 

alkalmazandó).   

 

(minden alkalmazandó MER napra vonatkozóan meghatározandó)] 

  
**A lejárati napon fizetendő összegek vagy a fizikai elszámolású kötvények esetében 

az ekkor leszállítandó eszközök a következő visszaváltásra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően kerülnek megállapításra. 

  Visszaváltás 

  [A visszaváltási összeg minden számítási összeg tekintetében [[]]] [ az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi 

összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez 

kötött visszaváltási összeg] 

  [Amennyiben:  

  (a) nem következett be visszaváltási korlát esemény és " visszaváltási felső korlát 

esemény" nem került megállapításra, a Kötvényeket a lejárati napon számítási 

összegenként számított [ összeg][ az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási 

hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg] megfizetésével váltják vissza]; vagy 

  (b) visszaváltási korlát esemény következett be, [a Kötvények fizikai elszámolására 

kerül sor a számítási összegenként számított jogosultságok átadásával] [a 

visszaváltási összeg számítási összegenként [ összeggel] ][ az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-

vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeggel]] egyenlő.] 

  [Amennyiben: 
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  (a) nem következett be visszaváltási korlát esemény, de " visszaváltási felső korlát 

százalék" megállapításra került, a Kötvényeket a lejárati napon a számítási 

összegenként számított alábbi összegek megfizetésével váltják vissza: 

  (i) ha visszaváltási felső korlát esemény következett be (azaz a végső 

teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) végső teljesítménye  [nagyobb] 

[ugyanannyi, vagy nagyobb] [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] mint 

[]% -a (azaz a visszaváltási felső korlát százalék), a[visszaváltási korlát 

alapulfekvő eszközök alapulfekvő záró szintje] [a végső teljesítmény 

alapulfekvő eszköz(ök)] [visszaváltási alapulfekvő eszköz(ök)] [a 

visszaváltási felső korlát esemény értékelési napján] [meghaladja] 

[ugyanannyi, vagy nagyobb] [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] mint 

[]% -a (azaz a a visszaváltási felső korlát százalék) a []-nak [az adott 

visszaváltási alapulfekvő eszköz(ök)re vonatkozó visszaváltási megkötési 

szint]] [[]-nek megfelelő esedékes visszaváltási összeg, feltéve, hogy 

csak felső korlát esemény következett be] [az [eladási] [vételi] [vételi 

hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-

vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg]; VAGY 

  (ii) ha visszaváltási felső korlát esemény nem következett be [a [] összeggel 

egyenlő visszaváltási összeg megfizetésével, feltéve, hogy sem felső korlát 

esemény sem visszaváltási korlát esemény nem következett be]][ az 

[eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő 

(market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg]]; VAGY 

  (b) a visszaváltási korlát esemény következett be, [a Kötvények fizikai elszámolására 

kerül sor a számítási összegenként számított jogosultságok átadásával] [a 

visszaváltási korlát esemény egyedüli bekövetkezése folytán esedékes 

visszaváltási összeg számítási összegenként [ összeggel] ][ az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-

vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeggel]] egyenlő].] 

  [A visszaváltáshoz kapcsolódó definíciók:  

  Napok 

  [A végső értékelési nap[ok] [[[]. napja] [[]. napja előtti [] tervezett kereskedési nap] 

[[minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] minden tervezett kereskedési napja []. 

napjától [(ezt a napot is beleértve)] [(ezt a napot bele nem értve)] []. napjáig [(ezt a napot 

bele nem értve)] [(ezt a napot is beleértve)], feltéve hogy ez a nap [a visszaváltási 

alapulfekvő eszközök szempontjából] nem zavarral érintett nap] (bizonyos kiigazítások 

függvényében – lásd a lenti "Zavarral érintett napok, piaci kereskedési zavar események és 

kiigazítások" részt). (minden egyes visszaváltási korlát eseményre és releváns 

teljesítményhez kötött visszaváltási összegre (vagy annak részére) meghatározandó 

amennyiben különböző végső értékelési nap[ok] alkalmazandó[ak]).  

  [A visszaváltási korlát vizsgálatának napja[i] [[]. napja] [[]. napja előtti [] tervezett 

kereskedési nap] [[minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] minden tervezett kereskedési 

napja []. napjától [(ezt a napot is beleértve)] [(ezt a napot bele nem értve)] []. napjáig 
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[(ezt a napot bele nem értve)] [(ezt a napot is beleértve)], feltéve hogy ez a nap [a 

visszaváltási alapulfekvő eszközök szempontjából] nem zavarral érintett nap]. (bizonyos 

kiigazítások függvényében – lásd a lenti "Zavarral érintett napok, piaci kereskedési zavar 

események és kiigazítások" részt). 

  A visszaváltási megkötési nap(ok) [[]. napja] [[]. napja előtti [] tervezett 

kereskedési nap] [ a [] visszaváltási alapulfekvő eszköz esetében [] (kérjük határozza 

meg minden olyan visszaváltási alapulfekvő eszköz tekintetében, amelyre különböző 

visszaváltási megkötési nap vonatkozik)] [kizárólag a piaci időzítő (market timer) 

visszaváltásnak kezdő szintjének céljára] [[minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] 

minden tervezett kereskedési napja []. napjától [(ezt a napot is beleértve)] [(ezt a napot 

bele nem értve)] []. napjáig [(ezt a napot bele nem értve)] [(ezt a napot is beleértve)], 

feltéve hogy ez a nap [a visszaváltási alapulfekvő eszközök szempontjából] nem zavarral 

érintett nap] (bizonyos kiigazítások függvényében – lásd a lenti "Zavarral érintett napok, 

piaci kereskedési zavar események és kiigazítások" részt). (minden egyes visszaváltási 

korlát eseményre és releváns teljesítményhez kötött visszaváltási összegre meghatározandó 

amennyiben különböző visszaváltási megkötési nap[ok] alkalmazandó[ak]). 

  [A piaci időzítő (market timer) visszaváltási megkötési nap(ok),  kizárólag a piaci 

időzítő (market timer) visszaváltásnak kezdő szintjének céljára, []. napja] [[]. napja 

előtti [] tervezett kereskedési nap] [ a [] visszaváltási alapulfekvő eszköz esetében [] 

(kérjük határozza meg minden olyan visszaváltási alapulfekvő eszköz tekintetében 

meghatározandó, amelyre különböző visszaváltási megkötési nap vonatkozik)] [[minden 

visszaváltási alapulfekvő eszköz] minden tervezett kereskedési napja []. napjától [(ezt a 

napot is beleértve)] [(ezt a napot bele nem értve)] []. napjáig [(ezt a napot bele nem 

értve)] [(ezt a napot is beleértve)], feltéve hogy ez a nap [a visszaváltási alapulfekvő 

eszközök szempontjából] nem zavarral érintett nap] (bizonyos kiigazítások függvényében 

– lásd a lenti "Zavarral érintett napok, piaci kereskedési zavar események és kiigazítások" 

részt).] 

  [A visszaváltási felső korlát esemény értékelési nap[ok] [[minden visszaváltási korlát 

alapulfekvő eszköz] minden tervezett kereskedési napja []. napjától [(ezt a napot is 

beleértve)] [(ezt a napot bele nem értve)] []. napjáig [(ezt a napot bele nem értve)] [(ezt a 

napot is beleértve)], feltéve hogy ez a nap [a visszaváltási korlát alapulfekvő eszközök 

szempontjából] nem zavarral érintett nap] (bizonyos kiigazítások függvényében – lásd a 

lenti "Zavarral érintett napok, piaci kereskedési zavar események és kiigazítások" részt).] 

  
A visszaváltás szempontjából lényeges alapulfekvő eszköz(ök)kel, az ilyen alapulfekvő 

eszköz(ök) teljesítményével és az ilyen alapulfekvő eszköz(ök) szintjeivel kapcsolatos 

definíciók 

  A visszaváltási alapulfekvő eszköz a lenti C.20. Elem visszaváltásra vonatkozó 

rendelkezései céljára meghatározott egy vagy több alapulfekvő eszközt jelenti. 

  A végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) vagy (FPU)  

  [amennyiben ["egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálat"] [cliquet] alkalmazandó, a 

visszaváltási alapulfekvő eszközt jelenti] 

  [amennyiben ["súlyozott kosár vizsgálat"] [az alapulfekvő eszköz aritmetikus 

alapú hozama] [Himalája végső teljesítmény – ázsiai típusú mérés] alkalmazandó 

[és annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 
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[eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön]]  (kérjük jelöljék szükség szerint, ahol több mint egy 

végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó), a visszaváltási alapulfekvő 

eszközök összességét jelenti [csak a súlyozott kosár vizsgálat esetében 

beillesztendő] (mivel a végső teljesítményt az összes visszaváltási alapulfekvő 

eszközből képzett súlyozott kosárra történő utalással állapítják meg)] [Himalája 

közbenső teljesítmény – ázsiai típusú mérés esetében beillesztendő: a teljesítménye 

miatt figyelmen kívül hagyott bármely visszaváltási alapulfekvő eszköz 

függvényében, ahogy a „végső teljesítménnyel kapcsolatban a alább 

meghatározásra kerül]. 

  [amennyiben "[legjobban teljesítő] [legrosszabban teljesítő] kosár vizsgálat" 

alkalmazandó, [és annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát 

esemény bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az 

[eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market 

timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön]]  (kérjük jelöljék szükség szerint, ahol több mint egy 

végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó) a [legjobb] [legrosszabb] 

(egyenlőség esetén a számítást végző ügynök határozza meg a feltételek szerint) 

végső teljesítményű visszaváltási alapulfekvő eszközt jelenti] 

  [amennyiben "túlteljesítés vizsgálat" alkalmazandó, [és annak meghatározása 

érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [a 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam – 

eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározásra kerüljön]] az 

(a) túlteljesítő alapulfekvő eszközt és a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszközt jelenti 

(mivel a végső teljesítményt az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményének 

és a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményének különbségére történő 

utalással állapítják meg)]. 

  A végső teljesítmény meghatározására az alábbiaknak megfelelően kerül sor: 

  [az "egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, ami azt jelenti, 

hogy a visszaváltási alapulfekvő eszközre vonatkozó végső teljesítményt a számítást végző 

ügynök százalékban határozza meg, úgy, hogy a visszaváltási alapulfekvő eszköz végső 

referencia szintjének és visszaváltási megkötési szintjének különbségét elosztja a 

visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási kezdeti szintjével. Képlettel kifejezve: 

                                                       

                           
 

  [E százalék [ [+/-][%] teljesítmény kiigazítási százalék hozzáadásával módosulhat] [és] 

[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi 

összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez 

kötött visszaváltási összeg] [vonatkozásában]  [legmagasabb értéke (cap) []%] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) 

[]% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [ és e százalék [a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi 

hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) []% és []%] lehet] 
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(ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  [a "súlyozott kosár vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, ami azt jelenti, hogy annak 

meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [a 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási 

hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározásra kerüljön (kérjük jelöljék szükség 

szerint, ahol több mint egy végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)  a végső 

teljesítményt a számítást végző ügynök határozza meg, minden visszaváltási alapulfekvő 

eszköz teljesítményének súlyozott összegeként, százalékban kifejezve. Az egyes 

visszaváltási alapulfekvő eszközök teljesítményét úgy kell meghatározni, hogy a 

visszaváltási alapulfekvő eszköz végső referencia szintjének és visszaváltási megkötési 

szintjének különbségét el kell osztani a visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási 

kezdeti szintjével. Képlettel kifejezve: 

  
∑   

 

   

 
                                                    

                           
 

  [E százalék [ [+/-][%] teljesítmény kiigazítési százalék hozzáadásával módosulhat] [és] [ 

[+/-][%] teljesítmény kiigazítási százalék hozzáadásával módosulhat] [és] [a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi 

hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött 

MER visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []%] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) 

[]% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [ és e százalék [a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi 

hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) []% és []%] lehet] 

(ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  A Wn minden visszaváltási alapulfekvő eszköz tekintetében [[]% (tehát a 

visszaváltási alapulfekvő eszközök egyenlően súlyozottak)] [az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszközre az alábbiakban meghatározott súllyal egyenlő (tehát a 

visszaváltási alapulfekvő eszközökhöz előre meghatározott súlyok kapcsolódnak)]: 

  visszaváltási alapulfekvő eszköz  Wn 

  []  []% 

  []  []% 

  (complete for each relevant redemption underlying) (minden releváns 

visszaváltási alapulfekvő eszközre kitöltendő) 

  
[]  []% 

  [mivel "szivárvány súlyozás (rainbow weighting)" alkalmazandó, minden 

visszaváltási alapulfekvő eszközre az alábbiakban meghatározott súly 

alkalmazandó (a visszaváltási alapulfekvő eszköz tekintetében a "szivárvány 

súlyozás (rainbow weighting)" azt jelenti, hogy az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszközre vonatkozó súlyt úgy határozzák meg, hogy az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszköz végső teljesítményét összehasonlítják a többi visszaváltási 

alapulfekvő eszköz végső teljesítményével)]: 
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  visszaváltási alapulfekvő eszköz Wn 

  [a legmagasabb []% 

  végső teljesítménnyel rendelkező visszaváltási alapulfekvő eszköz(ök) 

(egyenlőség esetén a számítást végző ügynök dönti el a feltételeknek 

megfelelően)] 

   [[] []% 

  végső teljesítménnyel rendelkező visszaváltási alapulfekvő eszköz(ök) egyenlőség 

esetén a számítást végző ügynök dönti el a feltételeknek megfelelően)] 

   

   (kérjük minden releváns visszaváltási alapulfekvő eszközre töltse ki) 

  [a legalacsonyabb []%] 

  végső teljesítménnyel rendelkező visszaváltási alapulfekvő eszköz(ök) 

(egyenlőség esetén a számítást végző ügynök dönti el a feltételeknek 

megfelelően)] 

  [A "[legjobban teljesítő] [legrosszabban teljesítő] kosár vizsgálat" 

rendelkezéseinek megfelelően, annak meghatározása érdekében, hogy 

[visszaváltási korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] 

[piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározásra kerüljön (kérjük jelöljék szükség szerint, 

ahol több mint egy végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó) ami azt 

jelenti, hogy a visszaváltási alapulfekvő eszközre vonatkozó végső teljesítményt a 

számítást végző ügynök százalékban határozza meg, úgy, hogy a visszaváltási 

alapulfekvő eszköz végső referencia szintjének és visszaváltási megkötési 

szintjének különbségét elosztja a visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási 

kezdeti szintjével. Képlettel kifejezve: 

                                                      

                           
 

  [E százalék [ [a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [[a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-

vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött MER visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb 

értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és 

legmagasabb értéke (collar) []% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát 

esemény bekövetkezett)] [ és e százalék [a visszaváltási korlát eseményre 

vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] 

[twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []%] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke 

(collar) []% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett 

be)]. 

  [Himalája végső teljesítmény – ázsiai típusú mérés” rendelkezések és mindegyik 

alapulfekvő eszköz teljesítménye mindegyik végső értékelési napon ami azt 

jelenti, hogy a végső teljesítmény, ahogy a számítást végző ügynök meghatározza, 
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a [legmagasabb][legalacsonyabb] (egyenlőség esetén a számítást végző ügynök 

által a feltételek szerint meghatározott) visszaváltási alapulfekvő eszköz 

mindegyik végső értékelési napra a számítást végző ügynök által meghatározott 

alapulfekvő teljesítménye, feltéve, hogy amint egy visszaváltási alapulfekvő 

eszköz eléri a [legmagasabb][legalacsonyabb]( egyenlőség esetéén a számítást 

végző ügynök által a feltételek szerint meghatározott) végső értékelési napra 

számított alapulfekvő teljesítményt, akkor az alapulfekvő teljesítményét figyelmen 

kívül kell hagyni az összes későbbi végső értékelési napon [összes [+/- [%]. 

Mindegyik alapulfekő teljesítményt valamennyi végső értékelési napra mint az 

arra a visszaváltási alapulfekvő eszköznek a végső érétkelési napon meglévő végső 

referencia szintjének a visszaváltási megkötési szintjével csökkentt része osztva a 

visszaváltási kezdeti szintjével.  

                                                                                                        

                           
 

  [Valamennyi ilyen százalék valamennyi végső értékelési napra vonatkozóan [[a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [a visszaváltási 

korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi 

hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi 

összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött MER visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb 

értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és 

legmagasabb értéke (collar) []% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát 

esemény bekövetkezett)] [ és az ilyen százalék [a visszaváltási korlát eseményre 

vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] 

[twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre 

vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött MER 

visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []%] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke 

(collar) []% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett 

be)]. 

  [A "túlteljesítés vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, annak meghatározása 

érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény bekövetkezett-e] [és] [a 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] [vételi] [vételi hozam – 

eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározásra kerüljön 

(kérjük jelöljék szükség szerint, ahol több mint egy végső teljesítményre vonatkozó 

képlet alkalmazandó)),  ami azt jelenti, hogy a végső teljesítményt a számítást 

végző ügynök határozza meg az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítménye 

("A túlteljesítés") és a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítménye ("B 

túlteljesítés") különbségének százalékban kifejezett értéke szerint. Az egyes 

visszaváltási alapulfekvő eszközök teljesítményét úgy kell meghatározni, hogy a 

visszaváltási alapulfekvő eszköz végső referencia szintjének és visszaváltási 

megkötési szintjének különbségét el kell osztani a visszaváltási alapulfekvő eszköz 

visszaváltási kezdeti szintjével. Képlettel kifejezve: 

  (A túltejesítés – B túlteljesítés) × 100 

  
Az A túlteljesítést a számítást végző ügynök az alábbiaknak megfelelően 

határozza meg:  

  [az "egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, 

ami azt jelenti, hogy az A túlteljesítést a számítást végző ügynök az a 
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túlteljesítő eszköz végső referencia szintje és visszaváltási megkötési 

szintje különbségének, és az (a) túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti 

szintjének hányadosaként határozza meg. Képlettel kifejezve: 

                                                       

                           
 

  [E hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] 

[és] az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [és e 

hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [ és 

az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  [a "súlyozott kosár vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, ami azt 

jelenti, hogy az A túlteljesítést a számítást végző ügynök határozza meg, 

minden a túlteljesítő eszköz teljesítményének súlyozott összegeként, 

hányadossal kifejezve. Az egyes a túlteljesítő eszközök teljesítményét úgy 

kell meghatározni, hogy az a túlteljesítő eszköz végső referencia 

szintjének és visszaváltási megkötési szintjének különbségét el kell osztani 

az a túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti szintjével. Képlettel kifejezve: 

  
∑    

 

   

                                                     

                           
 

  [E hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] 

[és] az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezéseknek szerint meghatározott teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] 

[legalacsonyabb értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb 

értéke (collar) [] és [] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett)] [és e hányados [[a visszaváltási korlát eseményre 

vonatkozó rendelkezések] [ és az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási 

hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg] [vonatkozásában] 

[legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] 

[legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és [] ] lehet] (ha a 

visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  A Wn minden (a) túlteljesítő eszköz tekintetében [[]% (tehát az 

(a) túlteljesítő eszközök egyenlően súlyozottak)] [az adott (a) túlteljesítő 

eszközre az alábbiakban meghatározott súllyal egyenlő (tehát az 

(a) túlteljesítő eszközökhöz előre meghatározott súlyok kapcsolódnak)]: 
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  (a) túlteljesítő eszköz Wn 

  [] [] 

  [] [] 

   (kérjük minden releváns (a) túlteljesítő eszközre töltse ki) 

  [] []] 

  [mivel "szivárvány súlyozás (rainbow weighting)" alkalmazandó, minden 

(a) túlteljesítő eszközre az alábbiakban meghatározott súly alkalmazandó 

(az (a) túlteljesítő eszköz tekintetében a "szivárvány súlyozás (rainbow 

weighting)" azt jelenti, hogy az adott (a) túlteljesítő eszközre vonatkozó 

súlyt úgy határozzák meg, hogy az adott (a) túlteljesítő eszköz A 

túlteljesítését összehasonlítják a többi (a) túlteljesítő eszköz A 

túlteljesítésével)]: 

   (a) túlteljesítő eszköz Wn 

  [a legmagasabb [] 

  A túlteljesítéssel rendelkező (a) túlteljesítő eszköz (egyenlőség esetén a 

számítást végző ügynök dönti el a feltételeknek megfelelően) 

   

  
 

  
[a [] A túltejesítéssel rendelkező (a) túlteljesítő eszköz(ök) [] 

  (egyenlőség esetén a számítást végző ügynök dönti el a feltételeknek 

megfelelően)] 

  
 

  (kérjük minden releváns (a) túltejesítő eszközre töltse ki) 

  
[a legalacsonyabb [] 

  [A "[legjobban teljesítő] [legrosszabban teljesítő] kosár vizsgálat" 

rendelkezéseinek megfelelően, ami azt jelenti, hogy az A túlteljesítés az 

összes (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményei közül [a 

legmagasabb (egyenlőség esetén a számítást végző ügynök a feltételeknek 

megfelelően választott)] [a legalacsonyabb (egyenlőség esetén a számítást 

végző ügynök a feltételeknek megfelelően választott) teljesítmény lesz. Az 

egyes (a) túlteljesítő eszközök teljesítményét a számítást végző ügynök az 

(a) túlteljesítő eszköz végső referencia szintje és visszaváltási megkötési 

szintje különbségének és az (a) túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti 

szintjének hányadosaként határozza meg. Képlettel kifejezve: 

                                                      

                           
 

  [E hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] 

[és] az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 78  

 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [és e 

hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [ és 

az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  Az (a) túlteljesítő alapulfekvő eszköz a lenti C.20. Elemben 

"a túlteljesítő alapulfekvő eszközként" meghatározott egy vagy több 

visszaváltási alapulfekvő eszközt jelenti 

  
A B túlteljesítést a számítást végző ügynök az alábbiaknak megfelelően 

határozza meg: 

  [az "egyedi alapulfekvő eszköz vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, 

ami azt jelenti, hogy a B túlteljesítést a számítást végző ügynök a (b) 

túlteljesítő eszköz végső referencia szintje és visszaváltási megkötési 

szintje különbségének, és a (b) túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti 

szintjének hányadosából képzett hányadossal határozza meg. Képlettel 

kifejezve: 

                                                      

                           
 

  [E hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] 

[és] az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [és e 

hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [ és 

az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)] 

  [a "súlyozott kosár vizsgálat" rendelkezéseinek megfelelően, ami azt 

jelenti, hogy a B túlteljesítést a számítást végző ügynök határozza meg, 

minden (b) túlteljesítő eszköz teljesítményének súlyozott összegeként, 

hányadosként kifejezve. Az egyes (b) túlteljesítő eszközök teljesítményét 

úgy kell meghatározni, hogy a (b) túlteljesítő eszköz végső referencia 

szintjének és visszaváltási megkötési szintjének különbségét el kell osztani 

a (b) túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti szintjével. Képlettel 

kifejezve: 

  
∑    

 

   

                                                    

                           
 

  [E hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] 
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[és] az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [és e 

hányados [[a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [ és 

az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási 

összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb 

értéke (floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és 

[] ] lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény nem következett be)]. 

  A Wn minden (b) túlteljesítő eszköz tekintetében [[] (tehát a 

(b) túlteljesítő eszközök egyenlően súlyozottak)] [az adott (b) túlteljesítő 

eszközre az alábbiakban meghatározott súllyal egyenlő (tehát a (b) 

túlteljesítő eszközökhöz előre meghatározott súlyok kapcsolódnak)]: 

   (b) túlteljesítő eszköz Wn 

  [] [] 

  [] [] 

   (kérjük minden releváns (b) túltejesítő eszközre töltse ki) 

  [] []] 

  [mivel "szivárvány súlyozás (rainbow weighting)" alkalmazandó, minden (b) 

túlteljesítő eszközre az alábbiakban meghatározott súly alkalmazandó (a (b) 

túlteljesítő eszköz tekintetében a "szivárvány súlyozás (rainbow weighting)" azt 

jelenti, hogy az adott (b) túlteljesítő eszközre vonatkozó súlyt úgy határozzák meg, 

hogy az adott (b) túlteljesítő eszköz B túlteljesítését összehasonlítják a többi (b) 

túlteljesítő eszköz B túlteljesítésével): 

  (b) túlteljesítő eszköz Wn 

  [a legmagasabb (vagy ha ezek egyenlők, [] 

  akkor a számítást végző ügynök által a  

feltételeknek megfelelően meghatározott  

legmagasabb) B túlteljesítésű  

(b) túlteljesítő eszköz] 

  [a []. legmagasabb (vagy ha ezek [] 

  egyenlők, akkor a számítást végző ügynök 

által a feltételeknek megfelelően  

meghatározott legmagasabb) B túlteljesítésű  

(b) túlteljesítő eszköz]  

  (minden alkalmazandó (b) túlteljesítő eszközre kitöltendő) 

  [a legalacsonyabb (vagy ha ezek egyenlők, []] 

  akkor a számítást végző ügynök által a  

feltételeknek megfelelően meghatározott  

legalacsonyabb) B túlteljesítésű  

(b) túlteljesítő eszköz] 
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  A "[legjobban teljesítő] [legrosszabban teljesítő] kosár vizsgálat" 

rendelkezéseinek megfelelően, ami azt jelenti, hogy a B túlteljesítés az 

összes (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz teljesítményei közül [a 

legmagasabb (vagy ha ezek egyenlők, akkor a számítást végző ügynök 

által a feltételeknek megfelelően meghatározott legmagasabb)] [a 

legalacsonyabb (vagy ha ezek egyenlők, akkor a számítást végző ügynök 

által a feltételeknek megfelelően meghatározott legalacsonyabb) 

teljesítmény lesz. Az egyes (b) túlteljesítő eszközök teljesítményét a 

számítást végző ügynök a (b) túlteljesítő eszköz végleges referencia 

szintje és visszaváltási megkötési (strike) szintje különbségének és a (b) 

túlteljesítő eszköz visszaváltási kezdeti szintjének hányadosaként 

határozza meg. Képlettel kifejezve: 

                                                                  

                           
 

  [A hányados [legmagasabb értéke (cap) []] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) [] és []] 

lehet [a visszaváltási korlát esemény rendelkezések] [és] [az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market 

timer)] [eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezéseknek megfelelően meghatározott teljesítményhez kötött 

visszaváltási összeg] vonatkozásában [(amennyiben visszaváltási korlát 

esemény következett be)]], [továbbá A hányados [legmagasabb értéke 

(cap) []] [legalacsonyabb értéke (floor) []] [legalacsonyabb és 

legmagasabb értéke (collar) [] és []] lehet [a visszaváltási korlát 

esemény rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam - eladási 

hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási vételi összeg] 

ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezéseknek megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg] vonatkozásában [(amennyiben 

nem következett be visszaváltási korlát esemény)].].] 

  a (b) túlteljesítő alapulfekvő eszköz a lenti C.20. Elemben "(b) 

túlteljesítő alapulfekvő eszközként" meghatározott egy vagy több 

visszaváltási alapulfekvő eszközt jelenti.] 

  [”alapulfekvő eszköz számtani középhozamra” vonatkozó rendelkezések, [annak 

meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény bekövetkezett-e] 

[és] [mekkora az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci 

időzítő (market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi 

rendelkezések szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összeg]  

(kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső teljesítményre vonatkozó képlet 

alkalmazandó)], amelyek alapján a végső teljesítmény, a számítást végző ügynök 

meghatározása szerint, minden egyes releváns visszaváltási alapulfekvő eszköz 

adott alapulfekvő eszköz hozamának százalékértékben kifejezett egyenlően 

súlyozott összegével megegyező százalékérték, az alábbi képlet szerint: 

  
∑

 

 
                                      

 

   

 

  [E százalék [ [+/-][%] teljesítmény kiigazítási százalék hozzáadásával 

módosulhat] [és] [a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] 
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[az [eladási] [vételi] [vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő 

(market timer)] [eladási-vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések 

szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összeg] 

[vonatkozásában]  [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []%] [legalacsonyabb és legmagasabb értéke (collar) []% és []%] 

lehet] (ha a visszaváltási korlát esemény bekövetkezett)] [ és e százalék [a 

visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezések] [és] [az [eladási] [vételi] 

[vételi hozam – eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] [eladási-

vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg] [vonatkozásában] [legmagasabb értéke 

(cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) []%] [legalacsonyabb és 

legmagasabb értéke (collar) []% és []%] lehet] (ha a visszaváltási korlát 

esemény nem következett be)].] 

  Ahol az alapulfekvő eszköz (végső) hozama [amely legfeljebb []% (cap)] 

[legalább []% (floor)] [legfeljebb []% és legalább []% (collar)] lehet], 

minden ilyen visszaváltási alapulfekvő eszközre az alábbiakban foglaltakkal 

összhangban állapítandó meg: 

  [“egyszerű [cap] [floor] [collar]" rendelkezések, amely azt jelentik, hogy az 

alapulfekvő eszköz (végső) hozama adott visszaváltási alapulfekvő eszközre a 

következő: 

  [,mivel a visszaváltási alapulfekvő eszköz teljesítménye csak egyszer 

kerül kiszámításra, az adott visszaváltási alapulfekvő eszközre vonatkozó  

alapulfekvő eszköz teljesítménye az ilyen alapulfekvő eszközre vonatkozó 

végső referencia visszaváltási megkötési szintjével csökkentett értékeként 

állapítandó meg, osztva mindezek visszaváltási kezdeti szintjével, az 

alábbi képlettel kifejezve: 

                                                      

                           
 

  Minden ilyen százalékos érték [legfeljebb []% (cap)] [legalább []% 

(floor)] [legfeljebb []% és legalább []% (collar)] lehet.] 

  [,mivel a visszaváltási alapulfekvő eszköz teljesítménye minden végső 

értékelési napon kiszámításra kerül, az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszközre az adott végső értékelési napra vonatkozóan az alapulfekvő 

eszköz teljesítményének számtani átlagaként megállapított százalékos 

érték, ahol minden alapulfekvő eszköz teljesítménye minden ilyen végső 

értékelési napra vonatkozóan az ilyen visszaváltási alapulfekvő eszköz 

adott végső értékelési napra vonatkozó végső referencia szintjének 

visszaváltási megkötési szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, 

osztva mindezek visszaváltási kezdeti kamat szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 

                                                                                                     

                           
 

  [“egyedi célérték" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy az alapulfekvő eszköz 

(végső) hozama adott visszaváltási  alapulfekvő eszközre a következők 

valamelyike: 
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  (a) az alapulfekvő eszköz teljesítményeként adott visszaváltási alapulfekvő 

eszközre megállapított százalékos érték, ahol az alapulfekvő eszköz 

teljesítménye az adott visszaváltási alapulfekvő eszközre vonatkozóan az 

ilyen visszaváltási alapulfekvő eszköz végső referecia szintjének 

visszaváltási megkötési szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, 

osztva mindezek visszaváltási kezdeti szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 

                                                      

                           
      

  (b) amennyiben [a fenti (a) pontban meghatározott százalékos érték 

[ugyanannyi vagy alacsonyabb] [alacsonyabb] [magasabb vagy 

ugyanannyi] [magasabb] mint []% (amely az "egyedi célérték 

visszaváltási küszöb százalék")] [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett [nem következett be] az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszköz tekintetében], []% (amely a "visszaváltási alapulfekvő eszköz 

telejsítményének egyedi célérték százaléka").] 

  [oázis" rendelkezések, amely azt jelenti, hogy az alapulfekvő eszköz (végső) 

hozama adott visszaváltási alapulfekvő eszközre a következők valamelyike: 

  (c) az alapulfekvő eszköz teljesítményeként adott visszaváltási alapulfekvő 

eszközre megállapított százalékos érték, ahol az alapulfekvő eszköz 

teljesítménye az adott visszaváltási alapulfekvő eszközre vonatkozóan az 

ilyen visszaváltási alapulfekvő eszköz végső referecia szintjének 

visszaváltási megkötési szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, 

osztva mindezek visszaváltási kezdeti szintjével, az alábbi képlettel 

kifejezve: 

                                                      

                           
      

  (d) azokra a visszaváltási alapulfekvő eszközökre vonatkozóan, amelyek 

magukban foglalják [az alábbi (a) pontban folglatakkal összhangban 

megállapított [[]  legmagasabb (amennyiben megegyezik, a számítást 

végző ügynök által a körülményekkel összhangban megállapított), 

százalékos értékeket, []% (az "oázis visszaváltási alapulfekvő eszköz 

teljesítményének százaléka")] [az "oázis kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszköz telejesítményének százaléka" cím alatt a fenti (a) pontban 

folglatakkal összhangban megállapított [adott legmagasabb (amennyiben 

megegyezik, a számítást végző ügynök által a körülményekkel 

összhangban megállapított) százalékos értéket, az alábbiak szerint 

kiszámított összeg: 

  Visszaváltási alapulfekvő eszköz az oázis visszaváltási 

alapulfekvő eszköz 

telejesítmény százaléka 

  [a legmagasabb  []% 

  (amennyiben megegyezik, a számítást végző ügynök által a 

körülményekkel összhangban megállapított) százalékos értékkel 

rendelkező 
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százalékos értékkel rendelkező alapulfekvő eszköz] 

  
[ [] legmagasabb []% 

  
(amennyiben megegyezik, a számítást végző ügynök által a 

körülményekkel összhangban megállapított)  

  [a "cliquet" rendelkezések [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát 

esemény bekövetkezett-e] [és] [mekkora a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az 

[eladási] [vételi] [eladási hozam-vételi hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint (kérjük, jelöljék 

szükség szerint, ahol több végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)], vagyis a 

számítást végző ügynök által meghatározott végső teljesítmény, amely egy olyan 

százalékban kifejezett összeg, amely megegyezik az alábbiakkal: 

  [mivel "az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozamának összegére" vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandóak, az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozamának 

összege minden egyes végső értékelési vonatkozóan [mindegyik mínusz []], 

amely az alábbi képlettel fejezhető ki: 

  
∑                                                   

 

   

 

  [mivel “az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozamának szorzatára” vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandóak, az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozamának 

szorzata minden egyes végső értékelési napra vonatkozóan [mindegyik mínusz 

[]], amely az alábbi képlettel fejezhető ki: 

   

  
∏                                             

 

   

  

  mivel “a (végső) cliquet hozammal csökkentett időszaki teljesítményre” vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandóak, a visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

időszaki teljesítményének [abszolút értéke (Abs) (amely a hányados pozitív 

értékét jelenti annak előjelétől függetlenül)] mínusz az alapulfekvő eszköz (végső) 

clique hozama (amely az alapulfekvő eszközök (végső) cliquet hozamának 

[szorzata] [összege] minden egyes végső értékelési napra [mínusz []]), amely az 

alábbi képlettel fejezhető ki: 

   

                                

  ∏                                         

 

   

        ∑                                         

 

   

[   ]   

  [mivel “ (végső) időszaki teljesítménnyel csökkentett cliquet hozamra" vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandóak, a visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz 

időszaki teljesítményének [abszolút értéke (Abs) (amely a hányados pozitív 

értékét jelenti annak előjelétől függetlenül] mínusz az alapulfekvő eszköz (végső) 
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cliquet hozama (amely az alapulfekvő eszközök (végső) cliquet hozamának 

[szorzata] [összege] minden egyes végső értékelési napra [mínusz []]), amely az 

alábbi képlettel fejezhető ki: 

   

  
 ∏                                          

 

   

        ∑                                          

 

   

      

                                

  [A százalékos érték [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke 

(floor) []%] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] 

lehet] [tekintettel [a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] 

[és] [az [eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő 

(market timer)] [eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések 

szerint meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összegre [(amennyiben 

visszaváltási korlát esemény következett be)]] (kérjük, jelöljék szükség szerint, 

ahol több végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] [és amely 

százalékos érték [legmagasabb értéke (cap) []%] [legalacsonyabb értéke (floor) 

[]%] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet] ] 

[tekintettel [a visszaváltási korlát eseményre vonatkozó rendelkezésekre] [és] [az 

[eladási] [vételi] [vételi hozam-eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market 

timer)] [eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összegre [(amennyiben 

visszaváltási korlát esemény nem következett be)]]. (kérjük, jelöljék szükség 

szerint, ahol több végső teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)]] [és] 

[legalacsonyabb százalékos értéke [[[] és] a [legmagasabb (vagy legmagasabb 

egyenlő)] [legalacsonyabb (legalacsonyabb egyenlő)] [pozitív] egész szám 

szorzataként meghatározott százalékos érték, amely egész szám [nagyobb vagy 

egyenlő] [nagyobb, mint] [kisebb vagy egyenlő] [kisebb] mint az alapulfekvő 

eszköz (végső) cliquet hozamoknak az összes végső értékelési napra számított 

kumulatív összege (amely kumulatív összeg az első végső értékelési naptól 

kezdődően az utolsó végső értékelési napig bezárólag minden egyes alapulfekvő 

eszköz hozamának az összege)] [[] lehet, ha az alapulfekvő eszköz (végső) 

cliquet hozamok bármely végső értékelési napra számított kumulatív összege 

(amely kumulatív összeg az első végső értékelési naptól kezdődően az utolsó 

végső értékelési napig bezárólag minden egyes alapulfekvő eszköz hozamának az 

összege) [nagyobb vagy egyenlő] [nagyobb, mint] [kisebb vagy egyenlő] [kisebb 

mint] [] (“globális lock-in floor kiváltó ok (global lock-in floor trigger)”)].] 

  [[Továbbá,] [az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozam)] [időszaki 

teljesítmény] [szorzat] [összeg] [legmagasabb százaléka (cap) []%] 

[legalacsonyabb százaléka (floor) of []%] [legmagasabb és legalacsonyabb 

százaléka []%  []% (collar) (kérjük, jelöljék meg mindkettőre, amennyiben 

releváns)] 

  Ahol az alapulfekvő eszköz (végső) cliquet hozama [legfeljebb [] (cap)] 

[legalább [] (floor)] [legalább [] és legfeljebb [] (collar)] lehet], az adott 

végső értékelési napra vonatkozóan az alábbiakkal összhangban megállapított 

hányadosként kifejezett összeget jelenti: 

  [“cliquet (végső) A” rendelkezések, vagyis  



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 85  

 

  [a hányados az adott visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott végső 

értékelési napra vonatkozó alapulfekvő teljesítménye(ként) [abszolút értéke(ként) 

(Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az előjeltől függetlenül) 

kerül megállapításra], ahol az alapulfekvő teljesítmény adott végső értékelési 

napra vonatkozóas az az ilyen visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott 

végső értékelési napra vonatkozó végső referecia szintjének visszaváltási 

megkötési szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, osztva mindezek 

kezdeti visszaváltási szintjével, az alábbi képlettel kifejezve: 

  [Abs]
                                                                                  

                           
 

  [“cliquet (végső) B” rendelkezések, vagyis  

  [a hányados az alábbiaknak megfelelően kerül megállapításra:: 

  (i) az adott visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott végső 

értékelési napra vonatkozó alapulfekvő teljesítménye(ként) [abszolút 

értéke(ként) (Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az 

előjeltől függetlenül) kerül megállapításra], ahol az alapulfekvő 

teljesítmény adott végső értékelési napra vonatkozóas az az ilyen 

visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott végső értékelési 

napra vonatkozó végső referecia szintjének visszaváltási megkötési 

szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, osztva mindezek 

kezdeti visszaváltási szintjével. Képlettel kifejezve: 

  [Abs] 
                                                                                  

                           
; vagy 

  (ii) azon hányadosok tekintetében, amelyek a [] [legmagasabbak (amelyek, 

ha egyenlők, a számítást végző ügynök által a körülményekkel 

összhangban állapítandók meg)] [legalacsonyabbak (amelyek, ha 

egyenlők, a számítást végző ügynök által a körülményekkel összhangban 

állapítandók meg)] összegűek, a fenti (a) ponttal összhangban [a (t=[] 

[]) kamatértékelési napok tekintetében], [] (a "cliquet B [legmagasabb] 

[legalacsonyabb] hozamának hányadosa") [és azon hányadosok 

tekintetében, amelyek a [] legalacsonyabbak (amelyek, ha egyenlők, a 

számítást végző ügynök által a körülményekkel összhangban állapítandók 

meg) a fenti (a) ponttal összhangban [a (t=[] []) kamatértékelési napok 

tekintetében], [] (a "cliquet B legalacsonyabb hozamának hányadosa")]. 

(mindegyikre meghatározandó, ha az adott kamatfizetési naphoz 

kapcsolódó különböző kamatértékelési napokra vonatkozóan 

legmagasabbként és/vagy legalacsonyabbként kerül megállapításra)] 

  [“cliquet (végső) C” rendelkezések, vagyis  

  [a hányados az alábbiaknak megfelelően kerül megállapításra:: 

  (a) az adott visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott végső 

értékelési napra vonatkozó alapulfekvő teljesítménye(ként) [abszolút 

értéke(ként) (Abs) (amely az adott hányados pozitív értékét jelenti az 

előjeltől függetlenül) kerül megállapításra], ahol az alapulfekvő 

teljesítmény adott végső értékelési napra vonatkozóas az az ilyen 

visszaváltással kapcsolatos alapulfekvő eszköz adott végső értékelési 
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napra vonatkozó végső referecia szintjének visszaváltási megkötési 

szintjével csökkentett értékeként állapítandó meg, osztva mindezek 

kezdeti visszaváltási szintjével. Képlettel kifejezve: 

  [Abs] 
                                                                                  

                           
; vagy 

  (b) [], amennyiben (i) a fenti (a) pontnak megfelelően meghatározott 

hányados [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb 

vagy ugyanannyi], mint [] (a "cliquet visszaváltási célérték lock-in"), 

vagy (ii) bármely korábbi végső értékelési nap vonatkozásában cliquet 

visszaváltási célérték lock-in következett be. 

  [a (végső) időszaki teljesítmény [, amelynek [legmagasabb értéke (cap) [] 

[legalacsonyabb értéke (floor) [] [legmagasabb és legalacsonyabb értéke (collar) [] és 

[]] lehet,] egy hányados, amit [a [] és az utolsó végső értékelési napi végső referencia 

szint mínusz az első végső értékelési napi első visszaváltási megkötési szint, valamint az 

első végső értékelési napi visszaváltási kezdeti szint hányadosának különbségeként] [a [] 

és az utolsó végső értékelési napi végső referencia szint mínusz az első végső értékelési 

napi első visszaváltási megkötési szint, valamint az első végső értékelési napi visszaváltási 

kezdeti szint hányadosának szorzataként] [az utolsó végső értékelési napi végső referencia 

szint mínusz az első végső értékelési napi első visszaváltási megkötési szint, valamint az 

első végső értékelési napi visszaváltási kezdeti szint hányadosaként] határoznak meg. 

Képlettel kifejezve: 

  
       

                                                                

                                
 

  Valamely visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási megkötési szintje [az adott 

visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási kezdeti szintje] [az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszközre az alábbiakban meghatározott szint: 

  visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási megkötési szint 

[] [] 

  (valamennyi releváns visszaváltási alapulfekvő eszközre kitöltendő)] (meg kell határozni 

minden visszaváltási korlát eseményre, és meg kell jelölni, ha visszaváltási korlát esemény 

következik be, és azt is, ha nem, továbbá meg kell határozni a releváns teljesítményhez 

kötött visszaváltási összeget (vagy annak összetevőjét), amennyiben különböző 

visszaváltási megkötési szintek alkalmazandóak). 

  A végső referencia szint a végső értékelési nap, vagy az adott helyzettől függően a végső 

értékelési napok, továbbá valamely vagy minden egyes visszaváltási alapulfekvő eszköz 

vonatkozásában: 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "zárási szint a végső értékelési 

napon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz alapulfekvő zárási szintje 

az adott végső értékelési napon [a végső értékelési napi devizaárfolyamon 
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számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "zárási szint számtani átlaga a 

végső értékelési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns végső értékelési napokra vonatkozó alapulfekvő zárási szintjének 

számtani átlaga [minden egyes adott végső értékelési napi devizaárfolyamon 

számítva] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legalacsonyabb zárási szint a 

végső értékelési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns végső értékelési napokra vonatkozó legalacsonyabb alapulfekvő zárási 

szintje [minden egyes adott végső értékelési napi devizaárfolyamon  átszámítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legalacsonyabb napon belüli 

zárási szint a végső értékelési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszköz releváns végső értékelési napokra vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) 

legalacsonyabb alapulfekvő szintje [minden egyes adott végső értékelési napi 

devizaárfolyamon számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legmagasabb zárási szint a 

végső értékelési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns végső értékelési napokra vonatkozó legmagasabb alapulfekvő zárási 

szintje [minden egyes adott végső értékelési napi devizaárfolyamon számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legmagasabb napon belüli szint 

végső értékelési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns végső értékelési napokra vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) 

legmagasabb alapulfekvő szintje [minden egyes adott végső értékelési napi 

devizaárfolyamon számítva]]. 
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  A visszaváltási kezdeti szint valamely vagy minden egyes visszaváltási 

alapulfekvő eszközre:  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "zárási szint a visszaváltási 

megkötési napon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási 

megkötési napra vonatkozó alapulfekvő zárási szintje [az adott visszaváltási 

megkötési napi devizaárfolyamon számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "zárási szint számtani átlaga a 

visszaváltási megkötési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns visszaváltási megkötési napokra vonatkozó alapulfekvő zárási szintjének 

számtani átlaga [minden egyes adott visszaváltási megkötési napi 

devizaárfolyamon számítva]]  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "zárási szint a visszaváltási 

újrakötési napon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz közvetlenül 

megelőző végső értékelési nap(ok)ra vonatkozó végső referencia szintje, vagy 

amennyiben ilyen nincs, az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási 

megkötési napra vonatkozó alapulfekvő zárási szintje [az adott visszaváltási 

megkötési napi devizaárfolyamon számítva]]  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] [továbbá a "piaci időzítő (market 

timer) ügyletekre vonatkozó rendelkezések" alapján megállapított teljesítményhez 

kötött visszaváltási összeg kiszámítása érdekében a piaci időzítő (market timer) 

visszaváltási kezdeti szint] a "legalacsonyabb zárási szint a piaci időzítő (market 

timer) visszaváltási megkötési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszköz releváns piaci időzítő (market timer) visszaváltási megkötési napokra 

vonatkozó legalacsonyabb alapulfekvő zárási szintje [minden egyes adott piaci 

időzítő (market timer) visszaváltási megkötési napi devizaárfolyamon számítva]] 

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 
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[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] [továbbá a "piaci időzítő (market 

timer) ügyletekre vonatkozó rendelkezések" alapján megállapított teljesítményhez 

kötött visszaváltási összeg kiszámítása érdekében a piaci időzítő (market timer) 

visszaváltási kezdeti szint] a "legalacsonyabb napon belüli zárási szint a piaci 

időzítő (market timer) értékelési napokon", amely az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszköznek a releváns piaci időzítő (market timer) visszaváltási 

megkötési napokra vonatkozó (folyamatosan megfigyelt) legalacsonyabb 

alapulfekvő szintje [minden egyes adott piaci időzítő (market timer) visszaváltási 

megkötési napi devizaárfolyamon számítva]]  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legmagasabb zárási szint a 

visszaváltási megkötési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

releváns visszaváltási megkötési napokra vonatkozó legmagasabb alapulfekvő 

zárási szintje [minden egyes adott visszaváltási megkötési napi devizaárfolyamon 

számítva]]  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] a "legmagasabb napon belüli szint 

a visszaváltási megkötési napokon", amely az adott visszaváltási alapulfekvő 

eszköz releváns visszaváltási megkötési napokra vonatkozó (folyamatosan 

megfigyelt) legmagasabb alapulfekvő szintje [minden egyes adott visszaváltási 

megkötési napi devizaárfolyamon számítva]]  

  [annak meghatározása érdekében, hogy [visszaváltási korlát esemény 

bekövetkezett-e] [és] [a teljesítményhez kötött visszaváltási összeg az [eladási] 

[vételi] [vételi hozam - eladási hozam] [twin win] [piaci időzítő (market timer)] 

[eladási vételi összeg] ügyletekre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint 

meghatározásra kerüljön] (kérjük, jelöljék szükség szerint, ahol több végső 

teljesítményre vonatkozó képlet alkalmazandó)] valamely, vagy minden 

visszaváltási alapulfekvő eszközre az alábbiakban meghatározott szint: 

  visszaváltási alapulfekvő eszköz visszaváltási kezdeti szint 

  [] [] 

  (valamennyi releváns visszaváltási alapulfekvő eszközre kitöltendő)]. (minden visszaváltási 

alapulfekvő eszközre külön kitöltendő, amelyre különböző visszaváltási megkötési szintek 

alkalmazandóak) 

  [a deviza valamely visszaváltási alapulfekvő eszközre vagy (a) 1, ha az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszköz a számítási összeg pénznemében került meghatározásra; vagy 

egyébként (b) az adott visszaváltási alapulfekvő eszközre alábbiakban megállapított ráta: 
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  visszaváltási alapulfekvő eszköz deviza 

  [] [] [egy reciprok devizaárfolyam, 

amely esetében 1-gyet el kell 

osztani a [a releváns értékelési 

napon []-kor []-n közzétett [] – 

[] devizaárfolyammal] [amit el 

kell osztani a releváns értékelési 

napon []-kor []-n közzétett [] – 

[] devizaárfolyammal 

(keresztezett devizaárfolyam 

(cross-rate))] 

  [A korlát esemény meghatározásához kapcsolódó definíciók 

  Visszaváltási korlát esemény akkor következik be, ha a számítást végző ügynök 

meghatározása szerint  

  [a kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon a [visszaváltási alapulfekvő eszköz] 

[minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási alapulfekvő eszköz] [a 

végső teljesítmény alapulfekvő eszköz[ök]] (a "visszaváltási korlát alapulfekvő 

eszköz(ök)") alapulfekvő zárási szintje[inek összege] [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső 

korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső korlát szint [a 

végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a "visszaváltási 

korlát esemény európai záráskori vizsgálata").]  

  [a visszaváltási alapulfekvő eszköz] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely 

visszaváltási alapulfekvő eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz[ök]] (a 

"visszaváltási korlát alapulfekvő eszköz(ök)") végső teljesítmény szintje [kevesebb] 

[kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] 

mint a végső korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső 

korlát szint [a végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a 

"visszaváltást korlátozó esemény európai teljesítmény vizsgálata").]  

  [minden egyes kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon a [visszaváltási 

alapulfekvő eszköz] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási 

alapulfekvő eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a ”visszaváltási korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)”) alapulfekvő zárási szintje[inek összege] [kevesebb] [kevesebb 

vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső 

korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső korlát szint [a 

végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a "visszaváltást 

korlátozó esemény amerikai záráskori vizsgálata").]  

  [minden egyes kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon a [visszaváltási 

alapulfekvő eszköz] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási 

alapulfekvő eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "visszaváltási korlát 
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alapulfekvő eszköz(ök)") (folyamatosan megfigyelt) alapulfekvő szintje[inek összege] 

[kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] 

tekintetében] mint a végső korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] 

[kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] 

mint a végső korlát szint [a végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal 

kapcsolatos alapulfekvő eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek 

alkalmazandóak) (a "visszaváltást korlátozó esemény amerikai napon belüli szintjének 

vizsgálata").] 

  [bármely kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon a [visszaváltási alapulfekvő 

eszköz] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási alapulfekvő 

eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "visszaváltási korlát alapulfekvő 

eszköz(ök)") alapulfekvő zárási szintje[inek összege] [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső 

korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] 

[nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső korlát szint [a 

végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő 

eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a "visszaváltást 

korlátozó esemény amerikai one touch zárási szintjének vizsgálata").]  

  [bármely kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon a [visszaváltási alapulfekvő 

eszköz] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási alapulfekvő 

eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "visszaváltási korlát alapulfekvő 

eszköz(ök)") (folyamatosan megfigyelt) alapulfekvő szintje[inek összege] [kevesebb] 

[kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] 

mint a végső korlát szint [a végső korlát szinten belül van] és [kevesebb] [kevesebb vagy 

ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint a végső 

korlát szint [a végső korlát szinten belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos 

alapulfekvő eszközre meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a 

"visszaváltást korlátozó esemény amerikai one touch napon belüli szintjének vizsgálata").]  

  [minden egyes kapcsolódó visszaváltási korlát vizsgálati napon, a [visszaváltási 

alapulfekvő eszköz(ök)] [minden visszaváltási alapulfekvő eszköz] [bármely visszaváltási 

alapulfekvő eszköz] [a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz] (a "visszaváltási korlát 

alapulfekvő eszköz(ök)") alapulfekvő zárási szintje[inek összege] [kevesebb] [kevesebb 

vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] tekintetében] mint az 

adott visszaváltási korlát szint [az adott visszaváltási korlát szinten belül van] és 

[kevesebb] [kevesebb vagy ugyanannyi] [nagyobb] [nagyobb vagy ugyanannyi] [a [] 

tekintetében] mint az adott visszaváltási korlát szint [az adott visszaváltási korlát szinten 

belül van] (minden egyes olyan kamattal kapcsolatos alapulfekvő eszközre 

meghatározandó, amelyre különböző feltételek alkalmazandóak) (a "visszaváltást 

korlátozó esemény amerikai teljesítmény vizsgálata") és, tekintettel arra, hogy a végső 

teljesítmény minden egyes visszaváltási korlát vizsgálati nappal kapcsolatban 

kiszámítandó annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön, hogy visszaváltási korlát 

esemény bekövetkezett-e, ezért (i) a végső teljesítmény meghatározásában a "végső 

referencia szintre" történő utalást úgy kell értelmezni, hogy az "az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszköz alapulfekvő zárási szintje az adott visszaváltási korlát vizsgálati napon 

[az adott visszaváltási korlát vizsgálati napi devizaárfolyamon átszámítva]"; és (ii) a végső 

teljesítményre történő utalást úgy kell értelmezni, hogy az "az adott visszaváltási korlát 

vizsgálati napra vonatkozó végső teljesítmény" [és (iii) a végső teljesítmény alapulfekvő 

eszköz(ök) meghatározandók az adott visszaváltást korlátozó esemény vizsgálati napjára 

vonatkozóan]. 
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  A végső korlát szint [[]%-a] [nagyobb (vagy egyenlő) mint []%-a és kisebb (vagy 

egyenlő) mint []%-a] [a [megfelelő visszaváltási korlát alapulfekvő eszközök 

visszaváltási kezdeti szintjének] []]. 

  A [[teljesítményhez kötött] visszaváltási összeg] [, [vagy] a fizikai átadású kötvényekre 

vonatkozó átadandó jogosultság] meghatározásához kapcsolódó definíciók 

  [A jogosultság minden egyes számítási összeg tekintetében a végső teljesítmény 

alapulfekvő eszköz(ök) számítást végző ügynök által, a [szükség esetén a számítási összeg 

pénznemére átszámított] számítási összegnek az adott alapulfekvő eszköz kezdeti 

visszaváltási szintjével történő elosztásával meghatározott összege, az alábbi képletben 

kifejezve::  

                            

                                                                       
] 

  [a deviza valamely visszaváltási alapulfekvő eszközre vagy (a) 1, ha az adott visszaváltási 

alapulfekvő eszköz a számítási összeg pénznemében került meghatározásra; vagy 

egyébként (b) az adott visszaváltási alapulfekvő eszközre alábbiakban megállapított ráta: 

  visszaváltási alapulfekvő eszköz deviza 

  [] [] [egy reciprok devizaárfolyam, 

amely esetében 1-gyet el kell 

osztani a [a releváns értékelési 

napon []-kor []-n közzétett [] – 

[] devizaárfolyammal] [amit el 

kell osztani a releváns értékelési 

napon []-kor []-n közzétett [] – 

[] devizaárfolyammal 

(keresztezett devizaárfolyam 

(cross-rate))] 

  [Az "eladási joggal kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a visszaváltási összeg az 

"eladási joggal" kapcsolatos összeg, amit  

  a számítást végző ügynök határoz meg, mint a számítási összeg (CA) és a []% (a 

"releváns százalék") plusz a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (FPU) végső 

teljesítménye szorzatát [amelyet meg kell szorozni [a végső részesedési rátával (FPR)] [a 

devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)]] [és] [amelyet ki kell igazítani a kiigazítási 

összeggel (adj)] [(amely kevesebb [lehet] [lesz], mint [a számítási összeg] [a ]). Képlettel 

kifejezve:  

                                                               

  [A végső részesedési ráta vagy FPR []% [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)].] [A 

kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett 

be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó).] 

  [A visszaváltási összeg [legmagasabb értéke (cap) [] [lehet] [ha visszaváltási [felső] 

korlát esemény [nem] következett be]] [legalacsonyabb értéke (floor) [] [lehet] [ha 
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visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be]] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet [ha visszaváltási [felső] korlát esemény 

[nem] következett be] (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)] 

  [A "vételi joggal kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a visszaváltási összeg a 

"vételi joggal" kapcsolatos összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök határoz meg, mint (a) a számítási összeg (CA) és (b) a számítási 

összeg (CA) és a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (FPU) végső teljesítménye 

szorzata összegét [amelyet meg kell szorozni [a végső részesedési rátával (FPR)] [a 

devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)]] [és] [amelyeket ki kell igazítani a kiigazítási 

összeggel (adj)]. Képlettel kifejezve: 

                                                              

  [A végső részesedési ráta vagy FPR []% [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)].] [A 

kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett 

be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó).] 

  [A visszaváltási összeg [legmagasabb értéke (cap) [] [lehet] [ha visszaváltási [felső] 

korlát esemény [nem] következett be]] [legalacsonyabb értéke (floor) [] [lehet] [ha 

visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be]] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet [ha visszaváltási [felső] korlát esemény 

[nem] következett be] (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)] 

  [A "vételi hozam – eladási hozam ügyletekre vonatkozó rendelkezéseknek" 

megfelelően meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy 

a visszaváltási összeg a "vételi hozam – eladási hozam ügyletekre" vonatkozó összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök határoz meg, mint (a) a számítási összeg (CA) és (b) a vételi 

joggal kapcsolatos hozamra vonatkozó összeg [szorozva a végső vételi részesedési rátával 

(FPR call)] mínusz az eladási joggal kapcsolatos hozamra vonatkozó összeg [szorozva a 

végső eladási részesedési rátával (FPR put)] szorzatát [amelyet meg kell szorozni [(c) a 

globális részesedési rátával (GPR)] [és] [(c/d) a devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)]] 

[és] [amelyet ki kell igazítani a kiigazítási összeggel (adj)]. Képlettel kifejezve: 

                                                    –                                                                 

  [A végső vételi részesedési ráta vagy FPR call []% [ha visszaváltási [felső] korlát 

esemény [nem] következett be (minden egyes különböző korlát eseményre 

meghatározandó)].] [A végső eladási részesedési ráta vagy FPR put []% [ha 

visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be (minden egyes különböző korlát 

eseményre meghatározandó)].] [A globális részesedési ráta vagy GPR []% [ha 

visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be (minden egyes különböző korlát 

eseményre meghatározandó)].] [A kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] 

korlát esemény [nem] következett be (minden egyes különböző korlát eseményre 

meghatározandó).] 

  A FinalPerf a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz végső teljesítményét jelenti. 

  Ebből kifolyólag az ilyen visszaváltási összeg legmagasabb és legalacsonyabb értéke 

(collar) [] és [] lehet.] 
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  [A "twin win ügyletekkel kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően meghatározott 

teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a visszaváltási összeg a "twin 

win" összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök határoz meg, mint (a) a számítási összeg (CA) és (b) a []% (a 

"releváns százalék") plusz a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (FPU) végső 

teljesítményének abszolút értéke (Abs) (amely a százalék százaléklábának pozitív érékét 

jelenti, attól függetlenül, hogy százalékról, ezrelékről, tízezrelékről, stb. van-e szó) 

szorzatát, [amelyet meg kell szorozni a végső részesedési rátával (FPR)] [és az előbbieket 

meg kell szorozni a devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)] [és] [ki kell igazítani a 

kiigazítási összeggel (adj)]. Képlettel kifejezve: 

                                                                     

  Ebből kifolyólag az ilyen visszaváltási összeg legalacsonyabb értéke (floor) [] lehet. 

  [A végső részesedési ráta vagy FPR []% [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)].] [A 

kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett 

be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó).] 

  [A "piaci időzítő (market timer) ügyletekkel kapcsolatos rendelkezéseknek" 

megfelelően meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy 

a visszaváltási összeg egy olyan összeg, amit 

  [a számítást végző ügynök határoz meg, mint (a) a számítási összeg (CA) és (b) a 100% 

plusz (i) a végső részesedési ráta (FPR) és a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) 

(FPU) végső teljesítménye szorzata, és (ii) a piaci időzítő (market timer) % szorzatát 

[amelyet meg kell szorozni a devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)] [és az előbbieket ki 

kell igazítani a kiigazítási összeggel (adj)]. Képlettel kifejezve: 

                                                                                   

  [A kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó).] 

  A piaci időzítő % vagy market timer % a számítási összeg meghatározása során egy 

százalékban kifejezett összeg, ami egyenlő az adott visszaváltási alapulfekvő eszköz 

visszaválási kezdeti szintje és piaci időzítő (market timer) szintje különbségének és 

visszaváltási kezdeti szintjének hányadosával. Képlettel kifejezve: 

                                                                       

                           
 

  [A százalék [legmagasabb értéke (cap) []% [lehet] [ha visszaváltási [felső] korlát 

esemény [nem] következett be]] [legalacsonyabb értéke (floor) []% [lehet] [ha 

visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be]] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) []% és []%] lehet [ha visszaváltási [felső] korlát 

esemény [nem] következett be] (minden egyes különböző korlát eseményre 

meghatározandó)] 

  [A végső részesedési ráta vagy FPR []% [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)].] 
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  [Az "eladási vételi összeg ügyletekkel kapcsolatos rendelkezéseknek" megfelelően 

meghatározott teljesítményhez kötött visszaváltási összeg azt jelenti, hogy a 

visszaváltási összeg az "eladási vételi összeg", amit 

  [a számítást végző ügynök határoz meg, mint a számítási összeg (CA) és (a) a []% (a 

"releváns százalék") és a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (FPU) maximált 

összegű (capped) végső teljesítménye [amelyet meg kell szorozni a végső részesedési 

rátával (FPR)], valamint (b) a végső teljesítmény alapulfekvő eszköz(ök) (FPU) minimális 

összegű (floored) végső teljesítménye összegének szorzatát [amelyet meg kell szorozni a 

devizaárfolyam teljesítménnyel (fx perf)] [és az előbbieket ki kell igazítani a kiigazítási 

összeggel (adj)]. Képlettel kifejezve:  

                                                                                                                 

  [A végső részesedési ráta vagy FPR []% [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] 

következett be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)].] [A 

kiigazítási összeg vagy adj [] [ha visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett 

be (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó).] 

  [A visszaváltási összeg [legmagasabb értéke (cap) [] [lehet] [ha visszaváltási [felső] 

korlát esemény [nem] következett be]] [legalacsonyabb értéke (floor) [] [lehet] [ha 

visszaváltási [felső] korlát esemény [nem] következett be]] [legmagasabb és 

legalacsonyabb értéke (collar) [] és []] lehet [ha visszaváltási [felső] korlát esemény 

[nem] következett be] (minden egyes különböző korlát eseményre meghatározandó)] 

  [A devizaárfolyam teljesítmény vagy fx perf [az a devizaárfolyam, amelyet a lenti C.20-

as Elem []-án fx perf-ként, mint alapulfekvő eszköz(ök)ként határoz meg] [[egy reciprok 

devizaárfolyam, amely esetében 1-gyet el kell osztani a []-án []-kor a []-n közzétett 

[] – [] devizaárfolyammal] [amit el kell osztani a releváns értékelési napon []-án []-

kor []-n közzétett [] – [] devizaárfolyammal (keresztezett devizaárfolyam (cross-

rate))] [(megfelelő kiigazításokkal – lásd az alábbi "Megszakított Napok, Piacot 

Megszakító Események és Kiigazítások" cím alatt)] a (végső devizaárfolyamnak (fx final)) 

és [annak a devizaárfolyamnak, amelyet a lenti C.20-as Elem []-án fx perf-ként, mint 

alapulfekvő eszköz(ök)ként határoz meg] [[egy reciprok devizaárfolyamnak, amely 

esetében 1-gyet el kell osztani a []-án []-kor a []-n közzétett [] – [] 

devizaárfolyammal] [amit el kell osztani a releváns értékelési napon []-án []-kor []-n 

közzétett [] – [] devizaárfolyammal (keresztezett devizaárfolyam (cross-rate))] a 

hányadosa.] [(megfelelő kiigazításokkal – lásd az alábbi "Megszakított Napok, Piacot 

Megszakító Események és Kiigazítások" cím alatt)] a (kezdeti devizaárfolyam (fx initial)).]  

  A számítási összeg vagy CA [].] 

  [Opcionális visszaváltás: 

  [A Kötvények visszaválthatók a megjelölt lejárati idejük előtt [(akár részben, akár 

egészben) a Kibocsátó] [és/vagy] [a Kötvénytulajdonosok] választása szerint. 

  [A Kibocsátó dönthet valamennyi vagy csak néhány Kötvény visszaváltásáról.] [Ebben az 

esetben a fizetendő opcionális visszaváltási összeg [] és az opcionális visszaváltási 

nap(ok) a következő[k] [].] 

  [Valamely Kötvénytulajdonos dönthet bármely általa tartott Kötvény visszaváltásáról.] 

[Ebben az esetben a fizetendő opcionális visszaváltási összeg [] és az opcionális 
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visszaváltási nap(ok) a következő[k] [].]  

  Zavarral érintett napok, piaci kereskedési zavar események és kiigazítások 

  A Kötvényfeltételek (amennyiben alkalmazandó) az adott alapulfekvő eszköz(ök)et érintő 

eseményekre, az adott alapulfekvő eszköz(ök) módosítására vagy megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseket, elszámolási zavarra és piaci kereskedési zavarra vonatkozó 

rendelkezéseket és valamely alapulfekvő eszköz szintjének utólagos korrekciójára és ezen 

események következményeire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. Ezen 

rendelkezések feljogosíthatják a Kibocsátót, hogy vagy kötelezze a számítást végző 

ügynököt arra, hogy meghatározza, milyen kiigazítások szükségesek az adott esemény 

bekövetkeztét követően (amely magában foglalhatja bármely szükséges értékelés 

elhalasztását vagy valamely más alapulfekvő eszköz helyettesítését és/vagy, 

megnövekedett fedezeti költségek esetén, kiigazításokat annak érdekében, hogy ezen 

megnövekedett fedezeti költségeket a Kötvénytulajdonosokra hárítsák (különösen, de nem 

kizárólag a Kötvényekkel összefüggésben fizetendő vagy átadandó bármely összeg 

csökkentését bármely megnövekedett költség fedezése céljából) és/vagy, realizálási zavar 

esetén, az adott helyi pénznemben történő kifizetést a meghatározott pénznem helyett, 

bármely alkalmazandó adó vonatkozásában bizonyos összegű levonást vagy annak a 

Kötvénytulajdonos(ok) általi megfizetését, kifizetések vagy átadások késleltetését, 

valamennyi rendelkezésre álló információt figyelembe véve adott árfolyamok 

meghatározását és/vagy (amennyiben jogilag lehetséges) bármely alapulfekvő eszköz 

fizikai átadását készpénzben történő elszámolás helyett (vagy vice versa) és/vagy, 

befektetési alapból származó kamat esetén, az adott kiigazítási eseménnyel érintett 

befektetési alapból származó kamat ‘monetizálása’ érdekében tett kiigazításokat és a 

Kötvények alapján fizetendő összegek kiigazítását ezen monetizálások elszámolására) 

vagy, hogy törölje a Kötvényeket és a fenti C.16 Elemben meghatározott lejárat előtti 

visszaváltási összegnek megfelelő összeget fizessen ki. 

C.19 Érvén

yesíté

si 

ár/vég

ső 

refere

ncia ár 

Lásd a fenti C.18-as Elemet. 

C.20 Alapu

lfekvő 

eszkö

z 

Valamennyi, a lenti Táblázatban az “alapulfekvő eszköz leírása” cím alatt felsorolt 

alapulfekvő eszköz, amely a fenti C.18-as Elemben meghatározott [kamatra vonatkozó 

rendelkezések [és/vagy]] [kötelező lejárat előtti visszaváltásra (MER) vonatkozó 

rendelkezések [és/vagy]] [visszaváltási rendelkezések] szempontjából alapulfekvő 

eszköznek minősül és megfelel az alábbi Táblázatban az adott alapulfekvő eszközre 

meghatározott besorolásnak. Az alapulfekvő eszközökre vonatkozó információ az alábbi 

Táblázatban az adott eszközre meghatározott elektronikus honlapról és [egyéb 

nemzetközileg elismert nyomtatott vagy elektronikusan közzétett forrásokból / a 

Programhoz tartozó Alaptájékoztató H fejezetéből ("Proprietary Index Disclosure")] 

szerezhető. 

Alapul-fekvő 

eszköz leírása 

besorolás [a kamatra 

vonatkozó 

rendelkezések 

szempontjából 

alapulfekvő 

[a visszaváltásra 

vonatkozó 

rendelkezések 

szempontjából 

alapulfekvő eszköz-e 

[a MER 

rendelkezések 

szempontjából 

alapulfekvő 

eszköz-e 

Elektronikus 

honlap 
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eszköz-e 

[] [(amely 

devizaárfolyam 

teljesítmény)] 

[értékpapír index] 

[inflációs mutató] 

[árutőzsdei index] 

[árutőzsdei 

termék] 

[részvény] 

[másodlagos 

értékpapír] 

[tőzsdén jegyzett 

alap részvénye] 

[devizaárfolyam] 

[warrant] [saját 

kezelésű (ún. 

proprietary) 

index] [osztalékra 

vonatkozó tőzsdei 

határidős 

szerződés] 

[árfolyam] 

[Igen] [Nem] [és 

ezen kamattal 

kapcsolatos 

alapulfekvő 

eszköz [A] [B] 

túlteljesítő 

alapulfekvő 

eszköz]] 

[Igen] [Nem] [és ezen 

visszaváltási 

alapulfekvő eszköz 

[A] [B] túlteljesítő 

alapulfekvő eszköz]] 

[Igen] [Nem] 

[és ezen MER 

alapulfekvő 

eszköz [A] [B] 

túlteljesítő 

alapulfekvő 

eszköz]] 

[] 

C.21 Azon 

piac, 

amely

en a 

Kötvé

nyekk

el 

keres

kedni 

fogna

k 

[Kérelem került benyújtásra a(z) [Írországi Értéktőzsdéhez annak érdekében, hogy a 

Kötvények bevezetésre kerüljenek az Írországi Értéktőzsdére] / [] / [Nem alkalmazandó. 

A Kötvények nem kerülnek bevezetésre egyik tőzsdére sem.]. 

D FEJEZET – KOCKÁZATOK 

 

Elem Cím  

D.2 Kibocsátókkal 

kapcsolatos 

főbb 

kockázatok 

A [Citigroup Inc.][CGMFL] megítélése szerint az alábbiakban összefoglalt 

tényezők befolyásolhatják a Kötvények alapján fennálló kötelezettségei 

teljesítésére vonatkozó képességét. Ezen tényezők bármelyikének 

bekövetkezése esetleges és a [Citigroup Inc.-nek][CGMFL-nek] nem áll 

módjában ezen bekövetkezés valószínűségéről nyilatkozni. 

  Vannak bizonyos további tényezők, amelyek a [CGMFL-nek / Citigroup Inc.-

nek] bármely az általa kibocsátott Kötvényből [– továbbá a CGML-nek a 

Kötvényekkel kapcsolatos garanciavállalásából –] eredő kötelezettségére 

vonatkozó teljesítőképességére kihatással lehetnek, ideértve, hogy az ilyen 

teljesítőképesség a Citigroup Inc. leányvállalatainak bevételeitől függ, hogy a 

Citigroup Inc. a Kötvényekből származó kötelezettségeinek teljesítése helyett a 

rendelkezésére álló tartalékokat szükség esetén a banki szolgáltatásokat nyújtó 

leányvállalatai pénzügyi helyzetének megerősítésére fordíthatja, továbbá, hogy a 

Citigroup Inc. tevékenységét gazdasági körülmények, hitel-, piaci-, és 
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piaclikviditási kockázatok, gazdasági verseny, országkockázat, működési 

kockázat, a vonatkozó szabályozó hatóságok fiskális és monetáris politikái, 

reputációs- és jogi kockázatok és bizonyos szabályozási szempontok 

befolyásolhatják. 

  [Vannak bizonyos további tényezők, amelyek a CGMFL-nek bármely az általa 

kibocsátott Kötvényből eredő kötelezettségére vonatkozó teljesítőképességére 

kihatással lehetnek, ideértve, hogy a CGMFL fenti teljesítőképességét 

befolyásolja, hogy azon a csoporthoz tartozó társaságok amelyek részére a 

CGMFL a Kötvények kibocsátásából befolyt bevételeiből kölcsönt illetve 

finanszírozást nyújt, a kölcsönökkel illetve finanszírozással kapcsolatos 

kötelezettségeiket megfelelő időben teljesítik-e. A fentiek mellett a CGMFL 

fenti – továbbá a CGML-nek a Kötvényekkel kapcsolatos garanciavállalásából 

eredő kötelezettségeire vonatkozó – teljesítőképessége függ a gazdasági 

feltételektől, a hitelkínálattól, a piaci és a piac likviditásával kapcsolatos 

kockázatoktól, a piaci versenytől, a működési kockázattól, a szabályozó 

hatóságok által alkalmazott pénzügyi és monetáris politikáktól, a jó hírnévvel 

kapcsolatos és jogi kockázatoktól valamint egyéb a szabályozói környezettel 

kapcsolatos tényezőktől.] 

D.3 Kötvényekkel 

kapcsolatos 

főbb 

kockázatok 

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra hogy a Kötvények (beleértve azokat a 

Kötvényeket is, amelyek visszaváltására névértéken, vagy névérték feletti 

összegen kerülhet sor) ki vannak téve a [CGMFL és a CGML][Citigroup Inc.] 

hitelkockázatának. A fentiek mellett a Kötvények lejárat előtt is értékesíthetőek, 

visszaválthatóak vagy visszafizethetőek, amely esetekben előfordulhat hogy a 

Kötvények lejárat előtti értékesítési, visszaváltási vagy visszafizetési ára nem éri 

el a befektető kezdeti befektetésének értékét. Léteznek egyéb, a Kötvényekbe 

történő befektetésekkel kapcsolatos kockázatok felmérésének szempontjából 

jelentős tényezők, ideértve különösen az alábbiakat: (i) az értékelések 

félbeszakadásával kapcsolatos kockázatok; (ii) egy helyesbítési esemény vagy 

jogellenesség bekövetkezését követően a feltételek helyesbítése, a vonatkozó 

mögöttes eszköz(ök) helyettesítése és vagy lejárat előtti visszaváltás; (iii) 

kamatfizetések elhalasztása és/vagy minimum és/vagy maximum kamatkorlátok 

meghatározása; (iv) a nyilvános forgalomba hozatal visszavonása vagy 

csökkentése vagy a kibocsátási nap elhalasztása; (v) a Kibocsátó és/vagy 

leányvállalatainak fedezeti ügyletekkel kapcsolatos tevékenysége; (vi) a 

Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai továbbá a Kötvénytulajdonosok 

közötti érdek ellentét; (vii) a Kötvényfeltételeknek a Kötvénytulajdonosok 

többségi szavazatával történő kötelező erejű módosítása; (viii) a Kibocsátó és a 

Számítást Végző Ügynök diszkrecionális jogkörének a Kötvények értékét 

befolyásoló módon történő vagy a Kötvények lejárat előtti visszaváltását 

eredményező gyakorlása; (ix) jogszabályváltozás; (x) közös többszöröshez 

kötött névértékek likviditásának hiánya; (xi) forrás- vagy egyéb adóköteles 

kifizetések; (xii) a Kötvények másodlagos piaci árazásakor figyelmen kívül 

hagyott díjak; (xiii) a másodlagos piac hiánya; (xiv) árfolyamkockázat; (xv) a 

Kötvények piaci értékét befolyásolhatja számos, a [CGMFL és 

CGML][Citigroup Inc.] hitelképességétől független tényező, ideértve a piaci 

feltételeket, kamatszinteket és devizaárfolyamokat, továbbá makrogazdasági és 

politikai feltételeket; és (xvi) azon tény hogy a hitelminősítések nem tükrözik az 

összes kockázatot. 
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Lásd továbbá az alábbi D.6-os Elemet. 

D.6 Kötvényekkel 

kapcsolatos 

főbb 

kockázatok 

ELŐFORDULHAT HOGY ADOTT ESETBEN A BEFEKTETŐK 

RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN ELVESZTIK A BEFEKTETÉSEIKET. A 

[CITIGROUP INC.] [CGMFL] AZ ALÁBBI LISTA TELJESSÉGÉT NEM 

GARANTÁLJA. A JÖVŐBELI BEFEKTETŐK RÉSZÉRE AJÁNLOTT 

HOGY AZ ALAPTÁJÉKOZTATÓ TELJES EGÉSZÉNEK 

ELOLVASÁSÁT KÖVETŐEN HOZZÁK MEG A [CITIGROUP INC.-

RE] [CGMFL-RE] VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEIKET. 

  A Kötvényekkel kapcsolatos befektetések jelentős kockázatokkal járnak, 

ideértve azon kockázatokat is amelyek nem hozhatóak összefüggésbe egy fix 

tőkeösszegű és fix vagy nyilvánosságra hozott referencia kamatokhoz kötött 

változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő eszközbe történő befektetéssel. A 

kockázatok kiterjednek különösen a vonatkozó alapulfekvő eszköz(ök) áraival 

kapcsolatos jelentős változások bekövetkezésének lehetőségére. Ezen 

kockázatok olyan tényezőktől függenek amelyekre a [CGMFL és a 

CGML][Citigroup Inc.] nem bír(nak) befolyással és amelyek előre nem 

láthatóak, ideértve a gazdasági és politikai események bekövetkezését és az 

alapulfekvő eszköz(ök) keresletét és kínálatát. Az elmúlt években a 

devizaárfolyamok és az alapulfekvő eszköz(ök) árai igen volatilisek voltak és 

ezen volatilitás várhatóan a jövőben is fennmarad. A kamatokkal és árakkal 

kapcsolatos múltbéli mozgások ugyanakkor a Kötvények futamideje alatt 

esetlegesen bekövetkező mozgásokra nézve nem szükségképpen tekinthetőek 

irányadónak. Az alapulfekvő eszköz(ök)től való függőségből kifolyólag a 

veszteségek bekövetkezésének a kockázata jelentős lehet. 

E FEJEZET – AJÁNLAT 

 

Elem Cím  

E.2b Bevételek 

felhasználása 

[A Kötvényeknek a CGMFL által történő kibocsátásából eredő nettó bevételek 

elsősorban a CGML vagy az ugyanazon csoportba tartozó egyéb társaságok 

részére történő kölcsön vagy egyéb formájú finanszírozás nyújtásának és a 

CGML finanszírozásának céljaira kerülnek felhasználásra.] 

  [A Kötvényeknek a Citigroup Inc. által történő kibocsátásából eredő nettó 

bevételek általános társasági célokra kerülnek felhasználásra, amelyek 

magukban foglalják a Citigroup Inc. leányvállalatainak történő tőkejuttatást 

és/vagy a Citigroup Inc. vagy leányvállalatai adósságának csökkentését vagy 

refinanszírozását. A Citigroup Inc. a jövőben további adósság felvételét tervezi.] 

  [A bevételek különösen az alábbi célokra kerülnek felhasználásra: [].] 

E.3 A 

forgalomba 

hozatal 

feltételei 

[Nem alkalmazandó. A Kötvények Nem Mentesített Forgalomba Hozatalára 

nem kerül sor.] [A Kötvények forgalomba hozatalára Nem Mentesített 

Forgalomba Hozatal során kerül sor, amelynek feltételei az alábbiakban és a 

vonatkozó Végleges Feltételekben kerülnek részletezésre. 

  A Kötvények []-ban történő Nem Mentesített Forgalomba Hozatalára (a [] 



 

 

  

0012230-0005306 BD:1325066.1 100  

 

Elem Cím  

Forgalomba Hozatal) a [] (ezt a napot is beleértve) és [] (ezt a napot is 

beleértve) közötti időszakban kerül sor. [Ezen időszak a Kibocsátó választása 

alapján [meghosszabbítható] [vagy] [megrövidíthető].] [A Kibocsátó jogosult a 

Forgalomba Hozatalt visszavonni.] 

  A forgalomba hozatali ár számítási összegenként []. [Az alábbi E.7. Elemben 

részletezett költségek mellett a Felhatalmazott Forgalmazó a [] Forgalomba 

Hozatallal kapcsolatosan a befektetőkre [] díjat terhelhet, amelynek mértéke 

nem haladhatja meg az adott befektető által megvásárolni kívánt Kötvények 

tőkeösszegének []-át.] A legkisebb lejegyezhető összeg [[]] [a forgalomba 

hozatali ár]. [A Kibocsátó a [] Forgalomba Hozatallal kapcsolatos Kötvények 

jegyzésére vonatkozó kérelmeket részben vagy egészben elutasíthatja.] 

  (Amennyiben szükséges, az adott Nem Mentesített Forgalomba Hozatallal 

kapcsolatos további, a vonatkozó Végső Feltételek “Forgalomba Hozatal 

Feltételei” című részben részletezett feltételek is összefoglalandóak.)] 

E.4 A 

kibocsátásba

n / 

forgalomba 

hozatalban 

részt vevő 

természetes 

és jogi 

személyek 

érdekeltségei 

[A Kötvények kibocsátásával kapcsolatosan a Forgalmazó és/vagy a 

forgalmazók részére fizetendő díj: []] [A Kibocsátó tudomása szerint a 

Kötvények forgalomba hozatalában nem vesz részt a Forgalomba Hozatal(ok) 

vonatkozásában jelentős érdekeltséggel rendelkező személy] [A kibocsátással / 

forgalomba hozatallal kapcsolatos lényeges érdekeltségek – az érdekellentéteket 

is ideértve – részletezése.] 

E.7 A Kibocsátó 

vagy egy 

Felhatalmazó 

Forgalmazó 

által a 

befektetőre 

terhelt 

becsült 

költségek 

A Kibocsátó a befektetőre nem terhel költségeket. [[Kötvények Nem Mentesített 

Forgalomba Hozatalára nem kerül sor és ennélfogva nincsen Felhatalmazott 

Forgalmazó] [A Felhatalmazott Forgalmazó a befektetőre nem terhel 

költségeket] [az alábbiak kivételével: (részletezendő).]] 

 


