LOKATY INWESTYCYJNE
W OBSŁUDZE
oferowane od dnia 4 maja 2015 r.
w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A.
będących przed dniem połączenia
Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A.
oddziałami BGŻ S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje
nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP
Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.
Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz usług inwestycyjnych przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej
www.bgzbnpparibas.pl.
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Lokata inwestycyjna XVI subskrypcja
(oferowana 9 października 2017 r. do 30 października 2017 r.)
XVI Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej oferowana w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej zależy od zmian kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku
Polskiego w Dniach Obserwacji.

1.

Kwota minimalna i waluta lokaty
inwestycyjnej

4.000 PLN

2.

Okres subskrypcji

od 9 października 2017 r. do 30 października 2017 r.

3.

Okres lokacyjny

2 lata: od 31 października 2017 r. do 31 października 2019 r.

4.

Wskaźnik / Kurs Referencyjny

Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego

5.

Waluta Wskaźnika

PLN

6.

Oprocentowanie w okresie
subskrypcji:

0,00% w skali roku
W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu
lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%.

7.

Oprocentowanie gwarantowane
w okresie lokacyjnym

8.

Ochrona kapitału

Oprocentowanie w ostatnim dniu Okresu lokacyjnego jest
uzależnione od wyniku osiągniętego zgodnie z zasadami
naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej.
100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi
wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego
<EUR/PLNi – 7,5 grosza; EUR/PLNi + 7,5 grosza>, gdzie
EUR/PLNi oznacza Kurs Początkowy

9.

Przedział Obserwacji

Tzn. Kurs Referencyjny w Dniu Obserwacji będzie równy lub
wyższy niż Kurs Początkowy pomniejszony o 7,5 groszy oraz
równy lub niższy niż Kurs Początkowy powiększony o 7,5 groszy.

10.

Dzień Obserwacji Początkowej

2 listopada 2017 r.

11.

Wartość Początkowa / Kurs
Początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

12.

Dni Obserwacji

29 listopada 2017, 29 grudnia 2017, 29 stycznia 2018, 28 lutego
2018, 29 marca 2018, 27 kwietnia 2018, 29 maja 2018, 29
czerwca 2018, 27 lipca 2018, 29 sierpnia 2018, 28 września 2018,
29 października 2018, 29 listopada 2018, 28 grudnia 2018, 29
stycznia 2019, 28 lutego 2019, 29 marca 2019, 29 kwietnia 2019,
29 maja 2019, 28 czerwca 2019, 29 lipca 2019, 29 sierpnia 2019,
27 września 2019, 29 października 2019

13.

Stawka opłaty za zerwanie

Okres
31.10.2017 - 29.04.2018

Stawka opłaty
2,00%
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lokaty w Okresie lokacyjnym

30.04.2018 - 30.10.2018
1,50%
31.10.2018 - 29.04.2019
0,50%
30.04.2019 – 30.10.2019
0,00%
Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie
lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej
stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00
PLN w grudniu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości:
10 000,00 x 2,00% = 200,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza
zerwanej lokaty wyniesie 9 800,00 PLN.

Zasady naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej:
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 24 miesięcy jest obliczane w następujący sposób:

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale
Obserwacji
Oprocentowanie będzie zatem równe iloczynowi stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego
(6,60%) oraz ilorazu:



liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji
łącznej liczby Dni Obserwacji (24)

przy czym:

14.

a) jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej Kurs Początkowy nie jest ustalony, do obliczenia
oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego
następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego
zostanie ustalona,
b) jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do
obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia
roboczego następującego po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu
Referencyjnego została ustalona,
c) w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny
kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny
odpowiedni kurs referencyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki
oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.
a)
Uzasadnienie wyboru Wskaźnika i Zasad naliczania odsetek
Wybór takiej konstrukcji lokaty uzasadniają następujące założenia:
1. Czynniki potencjalnie skutkujące wzrostem kursu EUR/PLN
a. W obliczu mocnego tempa wzrostu gospodarczego i spodziewanego przyspieszenia inflacji
bazowej ekonomiści BGŻ BNP Paribas oczekują, że polityka Europejskiego Banku Centralnego
(EBC) stanie się bardziej restrykcyjna w perspektywie nadchodzących kwartałów. Spodziewają
się, że w październiku EBC ogłosi redukcję miesięcznego wolumenu skupu aktywów w ramach
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luzowania ilościowego („QE”) do poziomu 30 mld EUR z 60 mld EUR obecnie poczynając od
stycznia, przy jednoczesnym przedłużeniu programu o 6 miesięcy oraz dokona podwyżki stopy
refinansowej o 25 punktów bazowych w IV kwartale przyszłego roku.
b. Inflacja CPI w Polsce wzrosła do 1.8% r/r w sierpniu z 1.7% r/r w lipcu. Ekonomiści BGŻ BNP
Paribas spodziewają się stabilizacji stopy inflacji w pobliżu 2.0% przez pozostałą część roku,
pomimo niższej prognozowanej ścieżki cen ropy naftowej. Oczekują bowiem przyspieszenia
inflacji bazowej, z uwagi na nasilającą się presję płacową i popytową w krajowej gospodarce, a
także umiarkowanego wzrostu cen żywności.
c. Niższa ścieżka inflacji na 2017 rok z najnowszej projekcji makroekonomicznej NBP będzie
jednak w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas wspierała „gołębie” nastawienie RPP w
najbliższym czasie. W konsekwencji oczekują stabilizacji stóp procentowych w Polsce do końca
br. Kontynuacja luźnej polityki monetarnej w strefie euro przez EBC powinna dodatkowo
wspierać łagodną krajową politykę pieniężną w perspektywie nadchodzących miesięcy.
2. Czynniki potencjalnie skutkujące spadkiem kursu EUR/PLN
a. Oczekiwane utrzymanie poziomu stóp procentowych w strefie euro w horyzoncie co najmniej do
połowy 2018 r. (aktualna wartość: 0,0%) oraz oczekiwane przedłużenie programu skupu
aktywów w ramach QE o kolejne 6 miesięcy, może przełożyć się na większy napływ kapitału na
rynki wschodzące, czego rezultatem może być umocnienie złotego.
b. Ewentualna podwyżka stóp procentowych NBP (przy czym obecnie, pomimo ostatnich dobrych
danych o wzroście gospodarczym, występuje niskie prawdopodobieństwo zmiany do końca
2018 roku, pomimo szybszego wzrostu inflacji, nie będzie na tyle wysoka aby skłonić Radę
Polityki Pieniężnej do zacieśniania polityki monetarnej).
c. Mamy do czynienia z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym w Polsce, czego potwierdzeniem
są mocne dane makro w ostatnich miesiącach.
d. Potencjalne utrzymanie ratingów kredytowych polskiego długu na niezmienionym poziomie
podczas najbliższych rewizji (październik oraz grudzień), mimo podpisania przez prezydenta
ustawy obniżającej wiek emerytalny oraz podwyższonej niepewności związanej z wewnętrzną
sytuacją polityczną.
e. Poprawa nastrojów inwestorów na globalnych rynkach finansowych i napływ kapitału na rynki
wschodzące. Perspektywy wzrostu dla gospodarek krajów wschodzących pozostają
umiarkowane, mimo obserwowanej od kilku miesięcy deprecjacji dolara oraz znacznych
wzrostów cen surowców.
3. Czynniki potencjalnie skutkujące stabilizacją kursu EUR/PLN
a. Różnica krótkoterminowych nominalnych rynkowych stóp procentowych pomiędzy Polską a
strefą euro pozostaje w dalszym ciągu spójna z neutralnym saldem przepływów portfelowych
netto w najbliższym czasie.
b. Czynniki fundamentalne, takie jak produktywność w sektorze przetwórstwa przemysłowego, są
spójne ze stabilizacja notowań pary EURPLN w najbliższych miesiącach.
Powyższe argumenty pozwalają oczekiwać, że na koniec 2017 roku kurs EUR/PLN będzie
kształtował się w okolicach poziomu 4,20 PLN. Spodziewane jest utrzymanie się kursu EUR/PLN w
okolicach poziomu 4,25 PLN w okresie kolejnego roku, czyli do końca 2018 roku.
Powyższa analiza została sporządzona w oparciu o wiarygodne wskaźniki ekonomiczne oraz z
należytą starannością. Nie stanowi to jednak gwarancji realizacji przedstawionego scenariusza
zmian kursu EUR/PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące Wskaźnika
Informacje o charakterze poglądowym, o wartości Kursu Referencyjnego publikowane są m.in. na
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http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają
publikacji na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/oprocentowanie-iwyniki-obserwacji-zakonczonych-subskrypcji w pliku „Lokaty w obsłudze BGŻ BNP Paribas S.A.”
Charakterystyka klientów, do których kierowana jest Lokata Inwestycyjna:
Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych,:
• Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka
że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych (oprocentowanie
wyniesie 0,00% w skali 24 miesięcy)
• Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż
depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
• Oczekujące pełnej ochrony kapitału z zastrzeżeniem pobrania opłaty w przypadku zerwania
lokaty w Okresie lokacyjnym
• Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
• W wieku: 25 - 75 lat

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:
Scenariusz pozytywny
Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni
EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza oraz
równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada
2017 r. powiększonego o 7,5 grosza we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty
inwestycyjnej wyniosłoby 6,60% (3,30% w skali roku).

Scenariusz neutralny
Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni
EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza, oraz
równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada
2017 r. powiększonego o 7,5 grosza w 6 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej
wyniosłoby 1,65% (0,825% w skali roku).

Scenariusz negatywny:
Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy niż Kurs średni EUR/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza, lub wyższy od
Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. powiększonego
o 7,5 grosza we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej
wyniosłoby 0,00% (0,00% w skali roku).
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Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania
oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:

lokat

terminowych

Stawka oprocentowania w
skali roku
Scenariusz pozytywny
3,30%
Scenariusz neutralny
0,825%
Scenariusz negatywny
0,00%
Lokata 24-miesięczna
0,75%
Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych
w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej https://www.bgzbnpparibas.pl/klienciindywidualni/oszczednosci

15.

Czynniki ryzyka związane z
Lokatą Inwestycyjną

a) oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od
oprocentowania lokat terminowych
b) brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem
zakończenia okresu lokacyjnego
c) opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
31 października 2019 r.

16.

data wypłaty odsetek od
lokaty inwestycyjnej

17.

Odnawialność lokaty

18.

19.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty
inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek
zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w
okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BGŻ BNP
Paribas S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz
pobranie opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.
Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach
określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
oraz
przymusowej
restrukturyzacji
(szczegóły
na
stronie
https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w
arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Wyniki odczytu kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniach Obserwacji
Przedział Obserwacji:
Górna bariera: 4,3086 (kurs średni EUR/PLN NBP z 2 listopada 2017 r. powiększony o 7,5 grosza)
Dolna bariera: 4,1586 (kurs średni EUR/PLN NBP z 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza)

Data
odczytu

2017-11-02
2017-11-29
2017-12-29

Wartość kursu średniego
EUR/PLN NBP
4,2336
4,1991
4,1709

Symulacja % lokaty
inwestycyjnej narastająco
Obserwacja początkowa
0,275%
0,275%
0,275%
0,550%

Wynik odczytu
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2018-01-29
2018-02-28
2018-03-29
2018-04-27
2018-05-29
2018-06-29
2018-07-27
2018-08-29
2018-09-28
2018-10-29
2018-11-29
2018-12-28
2019-01-29
2019-02-28
2019-03-29
2019-04-29
2019-05-29
2019-06-28
2019-07-29
2019-08-29
2019-09-27
2019-10-29

4,1423
4,1779
4,2093
4,2259
4,3056
4,3616
4,2945
4,2871
4,2714
4,3164
4,2900

0,000%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,000%
0,275%
0,275%
0,275%
0,000%
0,275%

0,550%
0,825%
1,100%
1,375%
1,650%
1,650%
1,925%
2,200%
2,475%
2,475%
2,750%

Powrót
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Lokata inwestycyjna XV subskrypcja
(oferowana od 11 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.)
XV Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej oferowana w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej zależy zmian stopy referencyjnej WIBOR 3M w Dniach Obserwacji.

1.

Kwota minimalna i waluta lokaty
inwestycyjnej

4.000 PLN

2.

Okres subskrypcji

od 11 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

3.

Okres lokacyjny

24 miesięcy: od 26 lipca 2017 r. do 26 lipca 2019 r.

4.

Wskaźnik / Kurs Referencyjny

WIBOR3M (Reuters RIC: WIPLN3MD=)

5.

Waluta Wskaźnika

PLN

6.

Oprocentowanie w okresie
subskrypcji:

0,00% w skali roku

7.

Oprocentowanie gwarantowane
w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu
lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%.

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi
wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

9.

Dzień Obserwacji Początkowej

26 lipca 2017 r.

10.

Wartość Początkowa / Kurs
Początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

11.

Dzień Obserwacji Końcowej

24 lipca 2019 r.

8.

12.

Stawka opłaty za zerwanie
lokaty w Okresie lokacyjnym

Okres

Stawka opłaty

26.07.2017 - 25.01.2018

1,50%

26.01.2018 - 25.07.2018

1,00%

26.07.2018 - 25.01.2019

0,50%

26.01.2019 - 25.07.2019

0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie
lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki
opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w
listopadzie 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości:
10 000,00 x 1,50% = 150,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza
zerwanej lokaty wyniesie 9 850,00 PLN.
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Zasady naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej:
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniesie:
a) 5,40% w skali 2 lat (2,70% w skali roku) jeśli Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Końcowej jest
wyższa o co najmniej 50 punktów bazowych od Wartości Wskaźnika w Dniu Obserwacji
Początkowej,
b) 0,00% w pozostałych przypadkach.

przy czym:
d) jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do
obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego
następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Wskaźnika zostanie ustalona,
e) jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia
oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po
Dniu Obserwacji Początkowej, w którym oficjalna wartość Wskaźnika została ustalona,
f) w przypadku zaprzestania obliczania stawki referencyjnej stanowiącej Wskaźnik, zostanie ona
zastąpiona przez stawkę referencyjną wyznaczoną w jej miejsce, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia – inną odpowiednią stawkę.

Odsetki wypłacane z Lokaty inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania
określonej zgodnie z powyższymi zasadami.
b)
13.

Uzasadnienie wyboru Wskaźnika i Zasad naliczania odsetek
Czynniki uzasadniające oczekiwanie podniesienia stóp procentowych, a w konsekwencji wzrostu
WIBOR 3M:
d. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymywała w pierwszym półroczu 2017 r. stopy procentowe
na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna: 1,50%). Rada uważa, iż w świetle
dostępnych danych i prognoz, zachowanie stabilnego poziomu stóp procentowych sprzyja
utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować
równowagę makroekonomiczną.
e. Aktualnie rynkowym scenariuszem bazowym pozostaje utrzymanie przez Radę Polityki
Pieniężnej stóp procentowych w bieżącym roku na niezmienionym poziomie. Niemniej w
obliczu rosnącej inflacji oraz wyraźnej poprawy wskaźników makroekonomicznych w ostatnich
miesiącach, rynek może zacząć wyceniać podwyżki stóp procentowych w 2018 r.
f.
Zgodnie z prognozami ekonomistów BGŻ BNP Paribas, dynamika inflacji CPI ma odbić do
+2,2% r/r w 2017 r. i utrzymywać się na stabilnym poziomie (+2,1% r/r) w latach 2018 i 2019.
Wyższa inflacja w pierwszej połowie roku wynikała głównie ze wzrostu cen żywności oraz
silnego efektu bazowego niskich cen ropy, którego wpływ będzie stopniowo wygasał w drugiej
połowie 2017 r. Jednocześnie z uwagi na nasilającą się presję popytową i płacową w krajowej
gospodarce, oczekiwane jest przyspieszenie inflacji bazowej do +0,9% r/r w 2017 i +1,7% r/r w
2018 r.
g. W ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas, kombinacja czynników lokalnych (szybszy wzrost
gospodarczy oraz wyższa inflacja, przekraczająca wkrótce cel NBP (2.5%)) oraz zewnętrznych
(wyższe stopy procentowe za granicą - rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w
Stanach Zjednoczonych oraz oczekiwane stopniowe wprowadzanie restrykcyjnej polityki
monetarnej w strefie euro, w Wielkiej Brytanii oraz w Japonii) skłonią RPP do zmiany
nastawienia w horyzoncie kolejnego roku. W ubiegłych latach poziom stóp procentowych w
Polsce wynikał z poziomu inflacji oraz luki popytowej, która może służyć jako wskaźnik
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przyszłych tendencji inflacyjnych w gospodarce. Wyższa inflacja CPI oraz domykająca się luka
popytowa (zgodnie z szacunkami OECD, Komisji Europejskiej oraz NBP) byłaby w
konsekwencji spójna z zacieśnieniem polityki pieniężnej w Polsce.

Powyższa analiza została sporządzona w oparciu o wiarygodne wskaźniki ekonomiczne oraz z
należytą starannością. Nie stanowi to jednak gwarancji realizacji przedstawionego scenariusza
wzrostu stawki referencyjnej WIBOR 3M.

Dodatkowe informacje dotyczące Wskaźnika
Stawka referencyjna WIBOR 3M (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stawka
oprocentowania po jakiej instytucje finansowe są gotowe pożyczyć sobie wzajemnie pieniądze na 3miesięczny okres. Jej wysokość zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę
Polityki Pieniężnej.
Stawka WIBOR 3M ustalana jest w każdy dzień roboczy o godz. 11.00 na tzw. fixingu
organizowanym przez GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Uczestnikiem fixingu mogą
być banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych. Obecnie w
fixingu uczestniczy 11 podmiotów.
Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają
publikacji na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/oprocentowanie-iwyniki-obserwacji-zakonczonych-subskrypcji w pliku „Lokaty w obsłudze BGŻ BNP Paribas S.A.”
Charakterystyka klientów, do których kierowana jest Lokata Inwestycyjna:
Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych,:
• Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka
że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych (oprocentowanie
wyniesie 0,00% w skali roku)
• Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż
depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
• Oczekujące pełnej ochrony kapitału z zastrzeżeniem pobrania opłaty w przypadku zerwania lokaty
w Okresie lokacyjnym
• Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
• W wieku: 25 - 75 lat

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:
Scenariusz pozytywny:
Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r.
wyniosłaby co najmniej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 5,40% w skali
dwóch lat (2,70% w skali roku).

Scenariusz negatywny:
Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r.
wyniosłaby poniżej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 2 lat
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(0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania
oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:

lokat

terminowych

Stawka oprocentowania w
skali roku
Scenariusz pozytywny
2,70%
Scenariusz negatywny
0,00%
Lokata 24-miesięczna
0,75%
Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w
oddziałach
Banku
oraz
na
stronie
internetowej
https://www.bgzbnpparibas.pl/klienciindywidualni/oszczednosci

14.

Czynniki ryzyka związane z
Lokatą Inwestycyjną

15.

data wypłaty odsetek od
lokaty inwestycyjnej

16.

Odnawialność lokaty

17.

18.

d) oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od
oprocentowania lokat terminowych, w szczególności wynieść
0,00% w skali roku.
e) brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem
zakończenia okresu lokacyjnego
f) opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
26 lipca 2019 r.
Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty
inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek
zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w
okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BGŻ BNP
Paribas S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie
opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.
Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach
określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
oraz
przymusowej
restrukturyzacji
(szczegóły
na
stronie
https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w
arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Wyniki odczytów stopy referencyjnej WIBOR 3M w Dniach Obserwacji
Data
odczytu

2017-07-26
2019-07-24

Stawka WIBOR 3M
1,73%

Symulacja % lokaty
inwestycyjnej narastająco
Obserwacja początkowa

Wynik odczytu

Powrót
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Lokata inwestycyjna XIV subskrypcja
(oferowana od 7 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.)
XIV Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej oferowana w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej zależy od zmian kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku
Polskiego w Dniach Obserwacji.
19.

Kwota minimalna i waluta lokaty
inwestycyjnej

4.000 PLN

20.

Okres subskrypcji

od 7 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

21.

Okres lokacyjny

24 miesiące: od 28 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.

22.

Wskaźnik / Kurs Referencyjny

Kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego

23.

Waluta Wskaźnika

PLN

24.

Oprocentowanie w okresie
subskrypcji:

0,00% w skali roku
W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu
lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%.

25.

Oprocentowanie gwarantowane
w okresie lokacyjnym

26.

Ochrona kapitału

Oprocentowanie ostatniego dnia Okresu lokacyjnego wyniesie co
najmniej 1,00% w skali 24 miesięcy.
100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi
wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego
<USD/PLNi – 6 groszy; USD/PLNi + 21 groszy>, gdzie USD/PLNi
oznacza Kurs Początkowy

27.

Przedział Obserwacji

Tzn. Kurs Referencyjny w Dniu Obserwacji będzie równy lub
wyższy niż Kurs Początkowy pomniejszony o 6 groszy oraz
równy lub niższy niż Kurs Początkowy powiększony o 21 groszy.

28.

Dzień Obserwacji Początkowej

29 czerwca 2017 r.

29.

Wartość Początkowa / Kurs
Początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

30.

Dni Obserwacji

26 lipca 2017, 25 sierpnia 2017, 26 września 2017, 26
października 2017, 24 listopada 2017, 22 grudnia 2017, 26
stycznia 2018, 26 lutego 2018, 26 marca 2018, 26 kwietnia 2018,
25 maja 2018, 26 czerwca 2018, 26 lipca 2018, 24 sierpnia 2018,
26 września 2018, 26 października 2018, 26 listopada 2018, 24
grudnia 2018, 25 stycznia 2019, 26 lutego 2019, 26 marca 2019,
26 kwietnia 2019, 24 maja 2019, 26 czerwca 2019

31.

Stawka opłaty za zerwanie
lokaty w Okresie lokacyjnym

Okres

Stawka opłaty

28.06.2017 - 27.12.2017
28.12.2017 - 27.06.2018

1,50%
1,00%
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28.06.2018 - 27.12.2018
0,50%
28.12.2018 - 27.06.2019
0,00%
Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie
lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej
stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00
PLN w listopadzie 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w
wysokości:
10 000,00 x 1,50% = 150,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza
zerwanej lokaty wyniesie 9 850,00 PLN.
Zasady naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej:
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 24 miesięcy jest obliczane w następujący sposób:

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale
Obserwacji
Oprocentowanie będzie zatem równe sumie stawki 1,00% oraz iloczynu:
a. stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego (4,20%) oraz
b. ilorazu:
 liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji
 łącznej liczby Dni Obserwacji (24)
przy czym:

32.

g) jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej Kurs Początkowy nie jest ustalony, do obliczenia
oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego
następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego
zostanie ustalona,
h) jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do
obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia
roboczego następującego po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu
Referencyjnego została ustalona,
i) w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny
kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny
odpowiedni kurs referencyjny.
Odsetki wypłacane z Lokaty inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki
oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

c)
Uzasadnienie wyboru Wskaźnika i Zasad naliczania odsetek
Wybór takiej konstrukcji lokaty uzasadniają następujące założenia:
4. Czynniki potencjalnie skutkujące wzrostem kursu USD/PLN
h. Oczekiwana podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, w skutek ogólnej
poprawy koniunktury w USA oraz mniejszej niepewności odnośnie czynników zewnętrznych
(Brexit, napięcia geopolityczne, kalendarz wyborczy w Europie). Efektem powyższego może
być mniejszy popyt na waluty krajów wschodzących, który dodatkowo może zostać ograniczony
poprzez repatriację kapitału spekulacyjnego do Stanów Zjednoczonych w oczekiwaniu na
poluzowanie polityki fiskalnej w USA (niższe podatki przy jednoczesnych wyższych wydatkach
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i.

j.

k.

federalnych).
Utrzymująca się niepewność polityczna związana z kwestią kondycji fiskalnej Polski w
najbliższych latach zwiększa prawdopodobieństwo potencjalnego obniżenia ratingu (oceny
wiarygodności kredytowej) przez międzynarodowe instytucje.
Zgodnie z prognozami ekonomistów BGŻ BNP Paribas, inflacja konsumencka (CPI) w Polsce
osiągnie cel NBP (2.5%) w połowie br. i pozostanie w pobliżu tego poziomu przez pozostała
część roku, z uwagi na rosnącą presję płacową oraz popytową.
W dłuższej perspektywie, rosnący dysparytet stóp procentowych miedzy USA a strefa euro
wskazuje na potencjał do dalszego umocnienia dolara wobec euro, co zazwyczaj wpływa na
wzrost kursu USD/PLN.

5. Czynniki potencjalnie skutkujące spadkiem kursu USD/PLN
a. Ewentualna podwyżka stóp procentowych NBP – z uwagi na szybsze tempo wzrostu
gospodarczego w krajowej gospodarce, rosnącą inflację, a także wyższe stopy procentowe
zagranicą, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może podnieść stopy procentowe już w drugiej
połowie 2017 roku, mimo iż obecnie członkowie RPP opowiadają się za utrzymaniem
niezmienionych stóp procentowych w Polsce.
b. Na aprecjację krajowej waluty wpływ może mieć obserwowane ożywienie gospodarczym w
Polsce, którego potwierdzeniem są mocne dane makroekonomiczne w ostatnich miesiącach.
c. Potencjalne utrzymanie ratingów kredytowych polskiego długu na niezmienionym poziomie
podczas najbliższych rewizji (lipiec), mimo podpisania przez prezydenta ustawy obniżającej wiek
emerytalny oraz podwyższonej niepewności związanej z wewnętrzną sytuacją polityczną.
d. Poprawa nastrojów inwestorów na globalnych rynkach finansowych i napływ kapitału na rynki
wschodzące. Perspektywy wzrostu dla gospodarek krajów wschodzących pozostają
umiarkowane, w obliczu silnej aprecjacji dolara oraz nieznacznych wzrostów cen surowców.
Powyższe argumenty pozwalają oczekiwać, że na koniec 2017 roku kurs USD/PLN będzie
kształtował się w okolicach poziomu 4,10 PLN. Spodziewane jest utrzymanie się kursu USD/PLN w
okolicach poziomu 4,10 PLN w okresie kolejnego roku, czyli do końca 2018 roku.
Powyższa analiza została sporządzona w oparciu o wiarygodne wskaźniki ekonomiczne oraz z
należytą starannością. Nie stanowi to jednak gwarancji realizacji przedstawionego scenariusza
zmian kursu USD/PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące Wskaźnika
Informacje o charakterze poglądowym, o wartości Kursu Referencyjnego publikowane są m.in. na
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają
publikacji na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/oprocentowanie-iwyniki-obserwacji-zakonczonych-subskrypcji w pliku „Lokaty w obsłudze BGŻ BNP Paribas S.A.”
Charakterystyka klientów, do których kierowana jest Lokata Inwestycyjna:
Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych,:
• Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka
że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych (oprocentowanie
wyniesie 1,00% w skali 24 miesięcy)
• Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż
depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
• Oczekujące pełnej ochrony kapitału z zastrzeżeniem pobrania opłaty w przypadku zerwania
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•
•

lokaty w Okresie lokacyjnym
Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
W wieku: 25 - 75 lat

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:
Scenariusz pozytywny
Jeżeli Kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni
USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. pomniejszony o 6 groszy oraz
równy lub niższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca
2017 powiększonego o 21 groszy we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty
inwestycyjnej wyniosłoby 5,20% (2,60% w skali roku).

Scenariusz neutralny
Jeżeli Kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni
USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. pomniejszony o 6 groszy, oraz
równy lub niższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca
2017 powiększonego o 21 groszy w 6 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej
wyniosłoby 2,05% (1,02% w skali roku).

Scenariusz negatywny:
Jeżeli Kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy niż Kurs średni USD/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. pomniejszony o 6 groszy, lub wyższy od
Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2017 powiększonego o
21 groszy we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby
1,00% (0,50% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania
oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:

lokat

terminowych

Stawka oprocentowania w
skali roku
Scenariusz pozytywny
2,60%
Scenariusz neutralny
1,02%
Scenariusz negatywny
0,50%
Lokata 24-miesięczna
0,75%
Lokata 12-miesięczna
1,58%
Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych
w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej https://www.bgzbnpparibas.pl/klienciindywidualni/oszczednosci
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33.

Czynniki ryzyka związane z
Lokatą Inwestycyjną

g) oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od
oprocentowania lokat terminowych
h) brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem
zakończenia okresu lokacyjnego
i) opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
28 czerwca 2019 r.

34.

data wypłaty odsetek od
lokaty inwestycyjnej

35.

Odnawialność lokaty

36.

37.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty
inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek
zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w
okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BGŻ BNP
Paribas S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz
pobranie opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.
Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach
określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
oraz
przymusowej
restrukturyzacji
(szczegóły
na
stronie
https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w
arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Wyniki odczytu kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniach Obserwacji
Przedział Obserwacji:
Górna bariera: 3,9222 (kurs średni USD/PLN NBP z 29 czerwca 2017 r. powiększony o 21 groszy)
Dolna bariera: 3,6522 (kurs średni USD/PLN NBP z 29 czerwca 2017 r. pomniejszony o 6 groszy)

Data
odczytu
2017-06-29
2017-07-26
2017-08-25
2017-09-26
2017-10-26
2017-11-24
2017-12-22
2018-01-26
2018-02-26
2018-03-26
2018-04-26
2018-05-25
2018-06-26
2018-07-26
2018-08-24

Wartość kursu średniego
USD/PLN NBP
3,7122
3,6661
3,6112
3,6234
3,5939
3,5486
3,5393
3,3299
3,3799
3,4145
3,4827
3,6686
3,7151
3,6649
3,7014

Symulacja % lokaty
inwestycyjnej narastająco
Obserwacja początkowa
0,175%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,000%
1,175%
0,175%
1,350%
0,175%
1,525%
0,175%
1,700%
0,175%
1,875%

Wynik odczytu
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2018-09-26
2018-10-26
2018-11-26
2018-12-24
2019-01-25
2019-02-26
2019-03-26
2019-04-26
2019-04-24
2019-06-26

3,6430
3,7899
3,7701

0,000%
0,175%
0,175%

1,875%
2,050%
2,225%

Powrót
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Lokata inwestycyjna X subskrypcja
(oferowana od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.)
X Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej oferowana w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej zależy zmian kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniach
Obserwacji.

Warunki X subskrypcji lokaty inwestycyjnej
1.

Kwota minimalna i waluta lokaty
inwestycyjnej

4.000 PLN

2.

Okres subskrypcji

od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

3.

Okres lokacyjny

24 miesiące: od 1 lutego 2017 r. do 1 lutego 2019 r.

4.

Wskaźnik / Kurs Referencyjny

Kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego

5.

Waluta Wskaźnika

PLN

6.

Oprocentowanie w okresie
subskrypcji:

0,00% w skali roku

7.

Oprocentowanie gwarantowane w
okresie lokacyjnym

8.

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie
środków przed upływem Okresu lokacyjnego

9.

Przedział Obserwacji

<USD/PLNi – 10 groszy; USD/PLNi + 55 groszy>, gdzie USD/PLNi
oznacza Kurs Początkowy

10.

Dzień Obserwacji Początkowej

1 lutego 2017 r.

11.

Wartość Początkowa / Kurs
Początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Dni Obserwacji

28 lutego 2017, 31 marca 2017, 2 maja 2017, 31 maja 2017, 30 czerwca
2017, 31 lipca 2017, 31 sierpnia 2017, 2 października 2017, 31
października 2017, 30 listopada 2017, 2 stycznia 2018, 31 stycznia
2018, 28 lutego 2018, 3 kwietnia 2018, 30 kwietnia 2018, 31 maja 2018,
2 lipca 2018, 31 lipca 2018, 31 sierpnia 2018, 1 października 2018, 31
października 2018, 30 listopada 2018, 31 grudnia 2018, 29 stycznia
2019,

12.

13.

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w
Okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego,
oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%.

Okres

Stawka opłaty

01.02.2017 - 31.07.2017

1,00%

01.08.2017 - 31.01.2018

0,50%

01.02.2018 - 31.07.2018

0,00%

01.08.2018 - 01.02.2019

0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie
lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki
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opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w
październiku 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości:
10 000,00 x 0,50% = 50,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej
lokaty wyniesie 9 950,00 PLN.
Zasady naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 24 miesięcy jest obliczane w następujący sposób:

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale Obserwacji
Oprocentowanie będzie zatem równe iloczynowi:
c.
d.

stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego (6,00%) oraz
ilorazu:

liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji

łącznej liczby Dni Obserwacji (24)

przy czym:
j)

k)

l)

jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej Kurs Początkowy nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania
przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu
Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,
jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do obliczenia
oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego
po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu Referencyjnego została ustalona,
w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs
referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs
referencyjny.

14.
Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki
oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.
d)
Uzasadnienie wyboru Wskaźnika i Zasad naliczania odsetek
Wybór takiej konstrukcji lokaty uzasadniają następujące założenia:
6. Czynniki potencjalnie skutkujące wzrostem kursu USD/PLN
l.
Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA może oznaczać poluzowanie polityki fiskalnej (niższe
podatki i wyższe wydatki federalne) i w rezultacie szybszy wzrost PKB oraz wyższą inflację w Stanach
Zjednoczonych, co doprowadzi do dalszego zacieśnienia polityki monetarnej w USA.
m. Ubiegłoroczna decyzja Fed (banku centralnego USA) podczas grudniowego posiedzenia dotycząca
podniesienia stóp procentowych o 25 punktów bazowych do przedziału 0,50-0,75%, jest rezultatem
ogólnej poprawy koniunktury w USA. Dodatkowo, na umocnienie dolara amerykańskiego wpływ mają
prognozy członków Fed, które wskazują na oczekiwania trzech podwyżek stóp procentowych w latach
2017 i w 2018 roku.
n.
Ewentualny przedłużony okres spowolnienia tempa wzrostu PKB Polski wraz z utrzymującym się
ryzykiem politycznym, związanym z kwestią kondycji fiskalnej państwa w najbliższych latach zwiększa
prawdopodobieństwo potencjalnego obniżenia ratingu (oceny wiarygodności kredytowej) przez
międzynarodowe instytucje.
o.
Znaczne przyspieszenie inflacji w Polsce, która w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas zbliży się do
celu NBP ma koniec 2017 roku.
7. Czynniki potencjalnie skutkujące spadkiem kursu USD/PLN
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f.

g.

h.

i.

j.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wydłużeniu programu skupu aktywów („luzowania
ilościowego”) o 9 miesięcy, do grudnia 2017 roku, oraz zapowiedzi dotyczące rozszerzenia spektrum
nabywanych aktywów. Dodatkowo, oczekiwane utrzymanie poziomu stóp procentowych w Strefie Euro
w horyzoncie co najmniej do połowy 2018 r. (aktualna wartość: 0,0%), może przełożyć się na większy
napływ kapitału na rynki wschodzące, czego rezultatem może być umocnienie złotego.
Ewentualna podwyżka stóp procentowych NBP – przy czym obecnie, pomimo ostatnich słabszych
danych o wzroście gospodarczym, występuje niskie prawdopodobieństwo zmiany do końca 2018 roku,
zważywszy na szybszy wzrost inflacji oraz wyższe poziomy stóp procentowych
w Stanach
Zjednoczonych.
Zgodnie z prognozami ekonomistów BGŻ BNP Paribas, dynamika PKB w Polsce osiągnie najniższy
poziom w czwartym kwartale 2016 r. Inwestorzy mogą zacząć wyprzedzać oczekiwane odbicie tempa
PKB od połowy 2017 r. zwiększając popyt na złotego, co z kolei powoduje jego umocnienie.
Potencjalne utrzymanie ratingów kredytowych polskiego długu na niezmienionym poziomie podczas
najbliższych rewizji, mimo podpisania przez prezydenta ustawy obniżającej wiek emerytalny oraz
podwyższonej niepewności związanej z wewnętrzną sytuacją polityczną.
Poprawa nastrojów inwestorów na globalnych rynkach finansowych i napływ kapitału na rynki
wschodzące. Perspektywy wzrostu dla gospodarek krajów wschodzących pozostają umiarkowane, w
obliczu silnej aprecjacji dolara oraz tylko nieznacznych wzrostów cen surowców.

Powyższe argumenty pozwalają oczekiwać, że na koniec 2017 roku kurs USD/PLN będzie kształtował się w
okolicach poziomu 4,51 PLN. Natomiast w okresie kolejnego roku, czyli do końca 2018 roku spodziewany jest
spadek kursu USD/PLN (umocnienie złotego) do poziomu 4,22 PLN.
Powyższa analiza została sporządzona w oparciu o wiarygodne wskaźniki ekonomiczne oraz z należytą
starannością. Nie stanowi to jednak gwarancji realizacji przedstawionego scenariusza zmian kursu USD/PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące Wskaźnika
Informacje o charakterze poglądowym, o wartości Kursu Referencyjnego publikowane są m.in. na
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na
stronie
https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/oprocentowanie-i-wyniki-obserwacjizakonczonych-subskrypcji w pliku „Lokaty w obsłudze BGŻ BNP Paribas S.A.”
Charakterystyka klientów, do których kierowana jest Lokata Inwestycyjna:
Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych,:
• Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka że
wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych lub odsetki nie będą należne
• Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe
(rachunki, lokaty terminowe)
• Oczekujące pełnej ochrony kapitału z zastrzeżeniem pobrania opłaty w przypadku zerwania lokaty w
Okresie lokacyjnym
• Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
• W wieku: 25 - 65 lat

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:

Scenariusz pozytywny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN i równy lub niższy od Kursu średniego
USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN we wszystkich 24 Dniach
Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 6,00% w skali 24 miesięcy (3,00% w skali roku).
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Scenariusz neutralny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN i równy lub niższy od Kursu średniego
USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN w 9 Dniach Obserwacji, to
oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 2,25% w skali 24 miesięcy (1,125% w skali roku).

Scenariusz negatywny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy od kursu średniego USD/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to
oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 24 miesięcy (0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez
Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:
Stawka oprocentowania w
skali roku
Scenariusz pozytywny
3,00%
Scenariusz neutralny
1,12%
Scenariusz negatywny
0,00%
Lokata 24-miesięczna
0,75%
Lokata 12-miesięczna
1,58%
Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w
oddziałach Banku oraz na stronie internetowej https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci
oprocentowanie lokaty
inwestycyjnej może być niższe
od
oprocentowania lokat terminowych
k) brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia
okresu lokacyjnego
l) opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
j)
15.

Czynniki ryzyka związane z
Lokatą Inwestycyjną

1 lutego 2019 r.

16.

data wypłaty odsetek od lokaty
inwestycyjnej

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty
inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie
pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

17.

Odnawialność lokaty

Lokata nieodnawialna

18.

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie
lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. odsetek
od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w
Okresie lokacyjnym.
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19.

Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do
wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na
stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w
arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Wyniki odczytu kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniach Obserwacji
Przedział Obserwacji:
Górna bariera: 4,5571 (kurs średni USD/PLN NBP z 1 lutego 2017 r. powiększony o 55 groszy)
Dolna bariera: 3,9071 (kurs średni USD/PLN NBP z 1 lutego 2017 r. pomniejszony o 10 groszy)

Data
odczytu

Wartość kursu średniego
USD/PLN NBP

2017-02-01
2017-02-28
2017-03-31
2017-05-02
2017-05-31
2017-06-30
2017-07-31
2017-08-31
2017-10-02

4,0071

2017-10-31
2017-11-30
2018-01-02
2018-01-31
2018-02-28
2018-04-03
2018-04-30
2018-05-31
2018-07-02
2018-07-31
2018-08-31
2018-10-01
2018-10-31
2018-11-30
2018-12-31
2019-01-29

Wynik odczytu

Symulacja % lokaty
inwestycyjnej narastająco

Obserwacja początkowa

4,0770

0,25%

0,25%

3,9455

0,25%

0,50%

3,8675

0,00%

0,50%

3,7354

0,00%

0,50%

3,7062

0,00%

0,50%

3,6264

0,00%

0,50%

3,5822

0,00%

0,50%

3,6737

0,00%

0,50%

3,6529

0,00%

0,50%

3,5543

0,00%

0,50%

3,4546

0,00%

0,50%

3,3318

0,00%

0,50%

3,4188

0,00%

0,50%

3,4177

0,00%

0,50%

3,4868

0,00%

0,50%

3,7200

0,00%

0,50%

3,7703

0,00%

0,50%

3,6481

0,00%

0,50%

3,6808

0,00%

0,50%

3,6867

0,00%

0,50%

3,8203

0,00%

0,50%

3,7731

0,00%

0,50%
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Lokata inwestycyjna VII subskrypcja
(oferowana od 4 do 30 maja 2016 r.)
VII Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej oferowana w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed
dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP PARIBAS Bank Polska S.A. oddziałami BGŻ S.A.
Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej zależy zmian wartości indeksu WIG 20 w trakcie okresu lokacyjnego.
Warunki VII subskrypcji lokaty inwestycyjnej
1.

Kwota minimalna i waluta lokaty
inwestycyjnej

4.000 PLN

2.

Okres subskrypcji

od 4 maja 2016 r. do 30 maja 2016 r.

3.

Okres lokacyjny

36 miesięcy: od 31 maja 2016 r. do 31 maja 2019 r.

4.

Wskaźnik

Indeks WIG 20 (Bloomberg Ticker: WIG20:IND)

5.

Waluta Wskaźnika

PLN

6.

Oprocentowanie w okresie
subskrypcji:

0,00% w skali roku

7.

Gwarancja kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną

8.

Udział We Wzroście Indeksu „U”

50%

9.

Dzień Obserwacji Początkowej

1 czerwca 2016 r.

10. Wartość Początkowa „Indeksi”

Oficjalna Wartość Zamknięcia Wskaźnika w Dniu Obserwacji
Początkowej

11. Dni Obserwacji

29 sierpnia 2016, 29 listopada 2016, 28 lutego 2017, 29 maja
2017, 29 sierpnia 2017, 29 listopada 2017, 28 lutego 2018, 29
maja 2018, 29 sierpnia 2018, 29 listopada 2018, 28 lutego 2019,
29 maja 2019

12. Wartość Końcowa „Indeksśred”

Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych
Wskaźnika w Dniach Obserwacji

13. data wypłaty odsetek od lokaty
inwestycyjnej

31 maja 2019 r.

Wartości

Zamknięcia

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty
inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek
zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

14. przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w
okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BGŻ BNP
Paribas S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej
15. brak opłaty za wcześniejsze zerwanie lokaty inwestycyjnej
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Od czego zależy oprocentowanie VII subskrypcji lokaty inwestycyjnej?
Zysk, jaki wypracuje lokata inwestycyjna, jest uzależniony od kształtowania się wartości Wskaźnika tj. indeksu WIG20 w
okresie lokacyjnym.
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 36 miesięcy (oraz w skali roku) obliczane jest w następujący sposób:



 Indekssred

Max U * 
 1 *100% ; 0%
 Indexi



gdzie U oznacza udział (równy 50%) we wzroście wartości indeksu.
przy czym:
a.

b.

c.

jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji oficjalna wartość Indeksu nie jest ustalona, do obliczenia
oprocentowania przyjmuje się wartość Indeksu z pierwszego dnia roboczego następującego po tym Dniu
Obserwacji, w którym oficjalna wartość Indeksu została ustalona,
jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej oficjalna wartość Indeksu nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania
przyjmuje się wartość Indeksu z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w
którym oficjalna wartość Indeksu została ustalona.
w przypadku zaprzestania obliczania Wskaźnika zostanie on zastąpiony przez indeks wyznaczony przez Giełdę
w jego miejsce.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 31 maja 2019 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały
okres lokacyjny.

Dodatkowe informacje dotyczące Wskaźnika :
Informacje o wartości indeksów publikowane są m.in. na stronie internetowej Giełdy https://www.gpw.pl oraz na stronie
agencji prasowej Bloomberg http://www.bloomberg.com/quote/WIG20:IND
Informacje o wartości indeksów w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie
www.bgzbnpparibas.pl oraz dostępne są w Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będące przed dniem połączenia
oddziałami BGŻ S.A.

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną
Inwestycja w VII subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:




oprocentowanie VII subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat
terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 36 miesięcy (0% w skali roku),
w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują,
a Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:
Scenariusz nr 1
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia indeksu WIG 20 w dniu 1 czerwca 2016 roku wyniosłaby 1.900 punktów, a Średnia
Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia indeksu WIG 20 w Dniach Obserwacji wyniosłaby 2.300 punktów, to
oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 10,53% w skali 3 lat (tj. 3,51% w skali roku).



 2.300 
Max 50% * 
 1 *100% ; 0%  10,53%
 1.900



Scenariusz nr 2
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Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia indeksu WIG 20 w dniu 1 czerwca 2016 roku wyniosłaby 1.900 punktów, a Średnia
Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia WIG20 w Dniach Obserwacji wyniosłaby 1.500 punktów, to
oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 3 lat (tj. 0,0% w skali roku).



 1.500

Max 50% * 
 1 * 100% ; 0%  0,0%
 1.900



Przedterminowa likwidacja Lokaty Inwestycyjnej
Lokata inwestycyjna posiada 100% gwarancję kapitału. W przypadku wypłaty przez klienta środków z lokaty
inwestycyjnej przed dniem 31 maja 2019 r., odsetki nie przysługują, a klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Poniżej prezentowane są Oficjalne Wartości Zamknięcia indeksu WIG20 w Dniach Odczytu.

Data odczytu

Wartość Indeksu WIG 20

Średnia
Arytmetyczna z
Oficjalnych Wartości
Zamknięcia Indeksu
w Dniach Obserwacji

Symulacja
oprocentowania
lokaty

1 czerwca 2016

1 759,49

29 sierpnia 2016

1 775,50

1775,50

0,45%

29 listopada 2016

1 780,04

1 777,77

0,52%

28 lutego 2017

2 191,25

1 915,60

4,44%

29 maja 2017

2 323,58

2 017,59

7,33%

29 sierpnia 2017

2 497,58

2 113,59

10,06%

29 listopada 2017

2 436,24

2 167,37

11,59%

28 lutego 2018

2 364,32

2 195,50

12,39%

29 maja 2018

2 148,73

2 189,66

12,22%

29 sierpnia 2018

2 380,68

2 210,88

12,83%

29 listopada 2018

2303,37

2 220,13

13,09%

28 lutego 2019
29 maja 2019
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