LOKATA
STRUKTURYZOWANA

6-MIESIĘCZNA LOKATA
STRUKTURYZOWANA
SPADEK USDPLN 6M IV
Oparta jest na notowaniach średniego kursu USDPLN Narodowego Banku Polskiego
publikowanego na stronie
www.nbp.pl .

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ:

6-MIESIĘCZNY OKRES
INWESTYCJI

100% OCHRONA WARTOŚCI
NOMINALNEJ W DNIU
ROZLICZENIA LOKATY

0,10% W SKALI ROKU ZA
KAŻDY 1 GROSZ PONIŻEJ
KURSU WYJŚCIOWEGO
MAKSYMALNIE DO
1,25% W SKALI ROKU,
PRZY CZYM NALICZANIE
OPROCENTOWANIA MA
CHARAKTER LINIOWY

W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA
INWESTYCJI Z INICJATYWY
KLIENTA PRZED DNIEM
ROZLICZENIA LOKATY, KLIENT
ZOSTAJE OBCIĄŻONY OPŁATĄ
ZA ZERWANIE W WYSOKOŚCI
MAKSYMALNIE DO 5%.
OSTATECZNA WYSOKOŚĆ
OPŁATY ZA ZERWANIE
ZOSTANIE PODANA W DNIU
29.01.2021 R.
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DLA KOGO?
6-miesięczna Lokata Strukturyzowana Spadek USDPLN 6M IV („Lokata Strukturyzowana”), oferowana jest Klientom
Banku BNP Paribas:
 oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka
inwestycyjnego związanego z opłatą za wcześniejsze wyjście z produktu,
 oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona kapitału wyłącznie w Dniu Rozliczenia Lokaty),
 dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze
inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID).
Nabywcami Lokaty Strukturyzowanej mogą być osoby fizyczne z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”)
w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Wytwórca:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Okres subskrypcji:

od 08 styczeń 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.

Minimalna kwota i waluta
Lokaty Strukturyzowanej:

5.000 PLN

Okres inwestycji:

6 miesięcy

Dzień Obserwacji Początkowej:

29 stycznia 2021 r.

Zysk

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu
Wyjściowego, Klient otrzyma odsetki w wysokości 0,10% w skali roku za każdy 1 grosz poniżej
Kursu Wyjściowego maksymalnie do 1,25% w skali roku, przy czym naliczanie oprocentowania
ma charakter liniowy.
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu
Wyjściowego pomniejszonego o 10 groszy, Klient otrzyma oprocentowanie 1,25% w skali roku.
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się powyżej Kursu
Wyjściowego Klient nie otrzyma oprocentowania.

Dzień rozpoczęcia Lokaty:

29 stycznia 2021 r.

Dzień Rozliczenia Lokaty:

29 lipca 2021 r.

Dzień Obserwacji Lokaty:

27 lipca 2021 r.

Dzień wypłaty Kuponu:

29 lipca 2021 r.

Definicja Kursu Referencyjnego:

Kurs średni USDPLN Narodowego Banku Polskiego publikowany na stronie www.nbp.pl.

Definicja Kursu Wyjściowego:

Kurs Wyjściowy to Kurs Referencyjny z dnia 29.01.2021 r. podany przez Narodowy Bank Polski
pomniejszony o 10 groszy zaokrąglony w dół z dokładnością do jednego grosza.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRODUKTU
 Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego, Klient otrzyma
odsetki w wysokości 0,10% w skali roku za każdy 1 grosz poniżej Kursu Wyjściowego maksymalnie do 1,25% w skali
roku, przy czym naliczanie oprocentowania ma charakter liniowy.
 Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego pomniejszonego
o 12,5 groszy, Klient otrzyma oprocentowanie 1,25% w skali roku.
 Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się powyżej Kursu Wyjściowego klient nie otrzyma
oprocentowania.
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE
(Wszystkie poniższe wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych
BNP Paribas Bank Polska S.A.)

SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY
Poniższy wykres został przygotowany na podstawie wyceny dokonanej 04.01.2021 r., gdy Kurs Referencyjny USDPLN
wynosił 3,6998. Pomniejszony o 10 groszy czyli 3,5998.

Przykład: Wypłacono Kupon w wysokości 1,25% w skali roku.
Osiągnięcie Kursu 3,5998 lub Kursu 3,4748 w którymkolwiek momencie trwania lokaty nie powoduje zakończenia lokaty.
Lokata trwa nadal.
Wartości kursów wykorzystane w niniejszym scenariuszu są przykładowe i mają na celu zilustrowanie mechanizmu wypłaty
Kuponu. Rzeczywiste wartości kursów określone zostaną zgodnie z definicjami wskazanymi w „Warunkach Subskrypcji”,
które są dostępne na
https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/spadek-usdpln-iv.

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
Poniższy wykres został przygotowany na podstawie wyceny dokonanej 04.01.2021 r., gdy Kurs Referencyjny USDPLN
wynosił 3,6998. Pomniejszony o 10 groszy czyli 3,5998.

Przykład: W Dniu Obserwacji nie wypłacono kuponu,
ponieważ Kurs USDPLN był powyżej Kursu Wyjściowego.
Osiągnięcie Kursu 3,5998 lub Kursu 3,4748 w którymkolwiek momencie trwania lokaty nie powoduje zakończenia
lokaty. Lokata trwa nadal.
Wartości kursów wykorzystane w niniejszym scenariuszu są przykładowe i mają na celu zilustrowanie mechanizmu wypłaty
Kuponu. Rzeczywiste wartości kursów określone zostaną zgodnie z definicjami wskazanymi w „Warunkach Subskrypcji” ,
które są dostępne https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/spadek-usdpln-iv.
Przedstawione powyżej dane są prezentowane tylko dla celów przykładowych – dlatego też nie obrazują one rzeczywistego zachowania
instrumentów finansowych, nie są oparte na symulacji wyników z przeszłości, przedstawiają jedynie możliwy sposób zakończenia inwestycji.
W żadnym wypadku powyższe informacje nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

OCHRONA KAPITAŁU
 Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Rozliczenia Lokaty w całości, tj. w 100%.
 Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Klienta z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Rozliczenia Lokaty.
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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z LOKATĄ STRUKTURYZOWANĄ SPADEK
USDPLN 6M IV


Każda emisja zapewnia gwarancję ochrony kapitału (zwrot wpłaconej kwoty) w Dniu Rozliczenia Lokaty.
W przypadku zerwania Lokaty Klient ponosi opłatę za zerwanie Lokaty.

Z Lokatą Strukturyzowaną związane są następujące rodzaje ryzyka:
	ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej Lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na
okres trwania Lokaty), w tym ryzyko walutowe,
	ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania Lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za
zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje
do 0%).
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Niższe ryzyko
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Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie
utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego
zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY KLIENTA
Zerwanie lokaty w okresie subskrypcji maksymalnie do dnia 28.01.2021 r.:


Klient nie ponosi żadnych kosztów,



Środki wracają na rachunek Klienta tego samego dnia.

Zerwanie lokaty strukturyzowanej od dnia 29.01.2021 r.:
	Klient musi uiścić opłatę za zerwanie Lokaty przed Dniem Rozliczenia w wysokości podanej w Ostatecznych Warunkach

Emisji, maksymalnie 5,00%,



Opłata spada liniowo do zera z każdym dniem trwania inwestycji,



Środki wracają na rachunek Klienta tego samego dnia.

KWESTIE PODATKOWE
W okresie inwestycji:
Przy ewentualnej wypłacie kuponu po danym kwartale trwania lokaty podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych
odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci,
gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest
samodzielnie odprowadzić podatek.
Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego. Opodatkowanie zleży od indywidualnej sytuacji każdego
Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków
z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
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NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz marketingowy i jest rozpowszechniany w celu reklamy i promocji
usług. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego,
podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Bank”) dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na
wiarygodnych źródłach.
Bank 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. Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat
Strukturyzowanych” obowiązującymi w Banku („OWU”) oraz umową dotyczącą produktu. Niezależnie od informacji
przekazanych przez Bank, 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 wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Historyczne wyniki
inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Bank gwarantuje
zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji Lokaty
Strukturyzowanej z zastrzeżeniem postanowień OWU. Zgodnie z OWU, 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. Bank gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek
wyłącznie na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji zastrzeżeniem postanowień „OWU”. Inwestowanie
w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat
opłat i prowizji związanych z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajdują się w oddziałach Banku,
w szczególności w aktualnie obowiązującej Tabeli opłat i prowizji. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie
opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. 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 https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid/kid-i-ex-ante. Przed skorzystaniem
z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy
zapoznać się z OWU, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach Banku oraz
na stronie internetowej Banku.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest
zabronione.
Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w OWU.
WIĘCEJ INFORMACJI
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Lokat Strukturyzowanych, zapraszamy do:
oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A.;
bezpośredniego kontaktu z Doradcą Bankowości Prywatnej lub do Centrów Bankowości Prywatnej;
na stronę internetową:
https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/spadek-usdpln-iv
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP
526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

