Zasady lokaty strukturyzowanej „Stały kurs II”
Niniejszy dokument określa szczegółowe parametry
lokaty strukturyzowanej „Stały kurs II”

Nazwa Produktu
Forma prawna

Lokata strukturyzowanej „Stały kurs II”
Lokata strukturyzowanej

Minimalna wpłata

1 000 PLN

Okres subskrypcji

24.02.2015 – 09.03.2015

Okres inwestycji

10.03.2015 – 09.09.2015

Dzień rozliczenia lokaty
Poziom gwarancji kapitału
w dniu zakończenia inwestycji
Instrument bazowy
Zysk z inwestycji

10.09.2015
100% zainwestowanego kapitału
Kurs ﬁxingu EUR/PLN ogłaszany przez Narodowy Bank Polski
Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według
poniższej formuły:

odsetki = Kwota lokaty * kupon *

n
N * d / baza

gdzie:
kupon – wysokość oprocentowania lokaty. Według danych rynkowych z dnia
19.02.2015 wartość ta wyniosłaby 4%. Ostateczna wartość zostanie ustalona
w dniu 10.03.2015 i będzie nie niższa niż 3,5%.
n – liczba dni obserwacji kursu, w których spełniony jest Warunek
N – liczna wszystkich dni obserwacji
d – liczba dni, na jaki została zawarta lokata
baza – 365 dni
Warunek: kurs EUR/PLN na ﬁxingu NBP, znajduje się w Przedziale. Szerokość
Przedziału zostanie ustalona w 10.03.2015. wg następującej formuły.
dolny poziom, kurs EUR/PLN na ﬁxingu NBP, pomniejszony o 0,0600 PLN
górny poziom, kurs EUR/PLN na ﬁxingu NBP powiększony o 0,0100 PLN
W przypadku wycofania lokaty przed dniem zakończeniem okresu inwestycji,
Bank nie nalicza odsetek dodatkowych.
Jeśli w dowolnym dniu obserwacji nie będzie możliwe określenie wartości
instrumentu bazowego, Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej
staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie
własnych obliczeń.

Opłata za wycofanie lokaty
przed zakończeniem inwestycji
mBank.pl | 801 300 800

O = W • 1,9% • d / 365,

gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty
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Maksymalna opłata za zerwanie wynosi 0,94% kwoty zainwestowanych
środków. Wysokość opłaty zależy od daty złożenia dyspozycji zerwania
lokaty strukturyzowanej zgodnie z poniższą tabelką:
Data złożenia dyspozycji
od dnia

do dnia

Opłata za zerwanie*

2015-03-10

0,94%

2015-03-11

2015-03-17

0,91%

2015-03-18

2015-03-24

0,87%

2015-03-25

2015-03-31

0,84%

2015-04-01

2015-04-07

0,80%

2015-04-08

2015-04-14

0,76%

2015-04-15

2015-04-21

0,73%

2015-04-22

2015-04-28

0,69%

2015-04-29

2015-05-05

0,66%

2015-05-06

2015-05-12

0,62%

2015-05-13

2015-05-19

0,58%

2015-05-20

2015-05-26

0,55%

2015-05-27

2015-06-02

0,51%

2015-06-03

2015-06-09

0,48%

2015-06-10

2015-06-16

0,44%

2015-06-17

2015-06-23

0,40%

2015-06-24

2015-06-30

0,37%

2015-07-01

2015-07-07

0,33%

2015-07-08

2015-07-14

0,29%

2015-07-15

2015-07-21

0,26%

2015-07-22

2015-07-28

0,22%

2015-07-29

2015-08-04

0,19%

2015-08-05

2015-08-11

0,15%

2015-08-12

2015-08-18

0,11%

2015-08-19

2015-08-25

0,08%

2015-08-26

2015-09-01

0,04%

2015-09-02

2015-09-08

0,01%

*Opłata za zerwanie obliczana jest jako iloczyn kwoty lokaty i podanej procentowej wartości prowizji.
W tabeli powyżej podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią
elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane
z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie
stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą
sytuacji na rynkach ﬁnansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane
mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji
oraz regulaminów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie
www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/staly-kurs-2/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.
mBank.pl | 801 300 800
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