WARUNKI SUBSKRYPCJI
Wygraj z USDPLN 6M
Okres Subskrypcji
Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji 17 marzec 2020 r.
Dzień Zakończenia Subskrypcji 31 marzec 2020 r.
Okres Lokaty
Dzień Rozpoczęcia Lokaty
Dzień Zakończenia lokaty
Gwarantowana wartość Kwoty
Lokaty wypłacanej w Dniu
Rozliczenia Lokaty
Waluta Lokaty
Minimalna Kwota Lokaty
Minimalna Wartość Sprzedaży
Odsetki Subskrypcyjne
Instrument bazowy
Odsetki

01 kwiecień 2020 r.
01 październik 2020 r.
100% Kwoty Lokaty

PLN
5 000
Kwota Lokaty musi być wielokrotnością 100
4 000 000
1,40%
Kurs USDPLN podany przez NBP.
Lokata trwa 6 miesięcy i wypłata ewentualnego kuponu ma
miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty
Kuponu. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w
skali roku.
Zasady naliczania wysokości Kuponu.
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie
znajdował się powyżej Kursu Wyjściowego, lecz nie będzie
wyższy od Kursu Wyjściowego powiększonego o 10 groszy, Klient
otrzyma odsetki w wysokości 0,30% w skali roku za każdy 1 grosz
powyżej Kursu Wyjściowego maksymalnie do 3% w skali roku,
przy czym naliczanie oprocentowania ma charakter liniowy.
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie
znajdował się powyżej Kursu Wyjściowego powiększonego o 10
groszy, Klient otrzyma oprocentowanie 3% w skali roku.
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie
znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego klient nie otrzyma
oprocentowania
Definicja Kursu Referencyjnego:
Kurs średni USDPLN ustalony przez Narodowy Bank Polski
dostępny na stronie www.nbp.pl.
Definicja Kursu Wyjściowego:
To kurs USDPLN 4,12
W przypadku spełnienia ww. warunków, wypłata Kuponu
następuje w Terminie Wypłaty Kuponu zgodnie z
harmonogramem.
W Dniu Zakończenia Lokaty następuje zwrot 100% Kwoty Lokaty
na rachunek rozliczeniowy.
W przypadku gdy w Okresie Subskrypcji suma dokonanych przez
Klientów wpłat Kwot Lokat nie osiągnie Minimalnej Wartości
Sprzedaży, Bank ma prawo do podjęcia decyzji o rezygnacji z
zawarcia Lokat z Klientami. W takim przypadku Kwota Lokaty
wraz z Odsetkami Subskrypcyjnymi pomniejszona o należny
podatek zostaje zwrócona na rachunek rozliczeniowy w dniu
01.04.2020 r.

Daty Obserwacji Kursu:
Dla Kuponu I: 29.09.2020r.
Terminy Wypłaty Kuponu:
Dla Kuponu I: 01.10.2020r.
Termin wypłaty Odsetek
01.10.2020r.
Termin
wypłaty
Odsetek 01 kwietnia 2020 r.
Subskrypcyjnych
Opłata za wycofanie Lokaty Opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 0,78% Kwoty Lokaty i
przed Dniem Rozliczenia
maleje z każdym dniem liniowo do 0% ostatniego dnia trwania
Lokaty.
Ostateczna wysokość Opłaty za wycofanie Lokaty przed Dniem
Rozliczenia zostanie podana w dniu 01.04.2020r.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz marketingowy i jest rozpowszechniany w celu reklamy i promocji usług.
Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub
jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym
materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych wycofanie kwoty lokaty przed dniem
rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank
naliczy opłatę w wysokości określonej w Warunkach Subskrypcji.
Inwestowanie w Lokatę Inwestycyjną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych
informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy
podatkowego.
BNP Paribas Bank Polska S.A. oferując Lokatę strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z
zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna
decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do
Klienta.
Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest
zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w
szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników
rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie
ryzyko.
Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne stawki kursy EURPLN nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w
przyszłości.
Bank gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji z
zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych.
Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych
oraz umową dotyczącą produktu.
Inwestycja w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na
temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach BNP Paribas
Bank Polska S.A. w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.
Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany waluty, który jest zmienny. Zmienność kursu
wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ może mieć m.in. sytuacja
polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.
Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie
internetowej www.bnpparibas.pl.
Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne,
należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych, umową oraz innymi wymaganymi
prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.
Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody BNP Paribas Bank Polska S.A. jest
zabronione.
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