Lokata 4x4
z gwarancją
Cztery szanse na zysk
Do 16% w skali 2 lat

Lokata 4x4 z gwarancją umożliwia wypracowanie do 16% zysku w skali 2 lat. Jest to możliwe dzięki
zastosowanej formule 4x4, dzięki której czterokrotnie możesz zyskać 4% kupon. Ponadto Lokata posiada
100% gwarancję kapitału. Oferta dostępna tylko do 11 lutego 2014 r.

KORZYŚCI
F
 ormuła 4x4 dająca szanse na 4 kupony po 4%,
łącznie 16% w skali 2 lat;
100% gwarancji wpłaconego kapitału;
 przypadku naliczenia kuponu jego wypłata na
W
koniec Okresu Lokacyjnego jest gwarantowana,
nawet gdy w kolejnych Datach Obserwacji kupony
nie będą naliczane;

CECHY
Inwestycja w 4 duże spółki wchodzące w skład WIG30
(Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., PKN Orlen S.A.,
Bank Zachodni WBK S.A.)
Minimalna kwota lokaty: tylko 4 000 zł
Dla posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻOptima

Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty;

JAK NALICZANE JEST
OPROCENTOWANIE?
Zysk zależy od wyceny akcji 4 spółek – weryfikacja dokonywana
jest 4 razy (tzw. Daty Obserwacji) w czasie trwania inwestycji
Jeśli w danej Dacie Obserwacji cena akcji jest równa lub wyższa
niż ich wartość początkowa (tzw. Odczyt Początkowy) naliczany
jest 4% kupon.
Jeśli w 4 Datach Obserwacji powyższy warunek zostanie
spełniony, zysk z Lokaty wyniesie 4x4% czyli aż 16%
w skali 2 lat. Jeśli warunek spełni się w 3 dowolnych Datach
Obserwacji, zysk na koniec inwestycji wyniesie 12% (3x4%),
jeśli w dwóch - 8%, jeśli w jednym - 4%, jeśli w żadnym – 0%.

JAK ZAŁOŻYĆ LOKATĘ?
Zaloguj się do Konta Indywidualnego BGŻOptima
i otwórz Lokatę 4x4 z gwarancją w sekcji > Lokaty
terminowe.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu
z Twoim doradcą w Centrum Inwestycyjnym.

Kupony nie zostaną naliczone jeśli we wszystkich Datach
Obserwacji wycena akcji spółek będzie niższa od wartości
początkowej.
W przypadku zerwania Lokaty w Okresie Lokacyjnym,
czyli przed 12.02.2016r., kupony nie przysługują i otrzymujesz
zwrot zainwestowanego kapitału.
Jeśli zerwiesz Lokatę 4x4 z gwarancją w Okresie Subskrypcji,
czyli przed 11.02.2014r., otrzymasz wpłacony kapitał wraz
z odsetkami (oprocentowanie w okresie subskrypcji – 3% w skali roku).

Szczegółowe warunki subskrypcji oraz przykładowe scenariusze
dostępne są: www.bgzoptima.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągniecia zysków w przyszłości.
„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa
inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział BGŻOptima dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były
rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. ”Ten list został wysłany na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa drogą elektroniczną. Jeśli nie życzą sobie
Państwo otrzymywać już od BGŻOptima informacji handlowych, prosimy napisać na adres kontakt@bgzoptima.pl. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy:
01-211, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.

