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Kurs na złoto II

100% udziału we wzroście ceny złota, maksymalnie do wysokości
bariery na poziomie 135% 

Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału 
Certyfikat Gwarantowany

w sytuacji gdy bariera zostanie choć raz dotknięta, inwestor otrzyma 
w dniu wykupu 100% wartości nominalnej (wartość gwarantowana)
100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 
okres inwestycji: 3 lata z możliwością sprzedaży certyfikatu na gpw 
przed terminem wykupu 
szanse i ryzyka związane z produktem znajdują się na kolejnej stronie



Kurs na złoto II

Certyfikat gwarantowany RCB Kurs na złoto II umożliwia osiągnięcie
zysku do poziomu bariery równej 135% wartości początkowej w 
perspektywie trzech lat przy jednoczesnej ochronie przed 
ewentualnymi stratami dzięki wbudowanemu mechanizmowiochrony 
kapitału. W terminie wykupu Inwestor uczestniczy 1:1 we wzroście 
ceny surowca do poziomu bariery równej 135% wartości początkowej. 
Natomiast w przypadku spadku ceny złota Inwestor otrzymuje zwrot
 w wysokości 100% kwoty nominalnej certyfikatu. Jeżeli jednak cena 
złota choć raz (w trakcie życia produktu) dotknie bądż przekroczy 
135% wartości początkowej, wówczas w dniu wykupu Inwestor 
otrzymuje zwrot w wysokości 100%  kwoty nominalnej certyfikatu,
niezależnie od dalszych zmian cen złota.

Certyfikat Kurs na złoto II jest kierowany do Inwestorów, którzy 
oczekują umiarkowanego wzrostu cen złota w perspektywie 3 lat. 
Produkt ten nie jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy oczekują 
gwałtownego wzrostu cen złota (+35% i więcej) w perspektywie 
najbliższych 3 lat. Więcej informacji związanych z szansami
i ryzykami jest przedstawionych na kolejnych stronach.
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W dniu ostatecznej wyceny (28.08.2019) Inwestor partycypuje 1:1 we wzroście ceny złota o ile w okresie 
życia. Produktu wzrost ten nie przekroczy 35%. W przypadku chociażby jednokrotnego 
dotknięcia/przekroczenia bariery równej135% wartości początkowej (w odniesieniu do kursu złota z dnia 
pierwszej wyceny), w terminie wykupu. Inwestorowi wypłacone zostanie 100% wartości gwarantowanej, 
czyli 1000 zł na jeden certyfikat, niezależnie  od dalszych zmian cen złota. W przypadku gdy w dniu 
ostatecznej wyceny, zmiana ceny złota (w stosunku do wyceny z pierwszego dnia wyceny) jest 
negatywna, wówczas Inwestor otrzyma 100% wartości gwarantowanej 
(wyłączając opłatę subskrypcyjną).

Najważniejsze informacje 
o produkcie 

 

Emitent  

 
                                    Cena emisyjna                                         1 000 zł

Opłata subskrypcyjna                   maks. 15 zł 
za jeden certyfikat

Subskrypcja 
Dzień pierwszej wyceny               31.08.2016
Dzień ostatecznej wyceny           28.08.2019
Dzień wykupu                                 03.09.2019
Ochrona kapitału                     100% w dniu wykupu

                                  
135% początkowej 

ceny złota                                                          
Obserwacja    

                                              
codzienna, cena z wyceny
popołudniowej (p.m. fixing)

Okres obserwacji 

    

  

                                                   
                                       

Gwarant*

   

Raiffeisen Centrobank AG
Raiffeisen Centrobank AG

* Raiffeisen Centrobank AG należy
w 100 % do Raiffeisen Bank

International AG – rating RBI:
www.rbinternational.com/ir/ratings

Zasady funkcjonowania
W dniu pierwszej wyceny ustalana jest początkowa wartość 
instrumentu bazowego - ceny złota (London p.m. cena zamknięcia) 
oraz odpowiadająca jej bariera (135% ceny złota z dnia pierwszej 
wyceny). Następnie każdego dnia w okresie życia prduktu kurs 
zamknięcie złota (London p.m.) jest porównywany z odpowiednią 
barierą.

W dniu wykupu wypłata nastąpi według jednego z następujących 
scenariuszy: 

o ile w okresie obserwacji cena złota nie 
dotknie lub nie przekroczy bariery na 

poziomie 135% wartości początkowej, 
wówczas w dniu wykupu Inwestor 

partycypuje 1:1 we wzroście ceny złota, 
maksymalnie do wysokości +34,99% 

(349,99 zł za jeden certyfikat) plus kwota 
nominalna 1000 zł. W przypadku choćby 

jednokrotnego naruszenia bariery 
w okresie obserwacji Inwestor otrzymuje 

w dniu wykupu 100% wartości nominalnej
(1000 zł za jeden certyfikat). W przypadku 
gdy w dniu wykupu cena złota jest poniżej
 ceny z pierwszego dnia wyceny, wówczas 

obowiązuje ochrona kapitału i Inwestor 
otrzymuje 100% wartości nominalnej.

2

SCENARIUSZ 1: 
W okresie życia produktu bariera NIGDY nie została 
dotknięta naruszona oraz 

ISIN/WKN AT0000A1N8A1

01.08. -30.08.2016

Bariera górna

01.09.2016 - 28.08.2019
Wykup 

Waluta PLN
Notowania GPW
Kwotowanie www.rcb.at
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Kwota 
Gwarantowana

       100%                            100%                              +30%              1300 PLN

        

                                 

Inwestorowi przysługuje w dniu wykupu wypłata 100% kwoty 
nominalnej (co odpowiada 1000 zł za jedn certyfikat wyłączając 
opłatę subskrypcyjną) - w przypadku dotknięcia/naruszenia 
bariery Inwestor nie ma dalszego udziału w rozwoju instrumentu 
bazowego.

SCENARIUSZ 2: 
Jeśli w okresie życia produktu bariera została dotknięta 
lub naruszona 
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Inwestorowi przysługuje wypłata 100% kwoty nominalnej 
(co odpowiada 1.000 zł za jeden certyfikat) wyłączając opłatę 
subskrypcyjną.

a) w dniu ostatecznej wyceny ceny złota znajduje się na 
poziomie lub poniżej poziomu z dnia pierwszej wyceny:

b) w dniu ostatecznej wyceny ceny złoto notuje powyżej 
swojego kursu z dnia pierwszej wyceny:
Certyfikat jest wykupiony przez eminenta po wartości nominalnej
indeksowanej procentową zmianą ceny złota. Przykładowo, jeśli 
złoto zyska 20% na wartości (w odniesieniu do  kursu z dnia 
pierwszej wyceny), kwota wykupu będzie równa 1200 zł za jeden 
certyfikat. W związku z mechanizmem bariery maksymalna 
wartość umorzenia certyfikatu wynosi 134,99% kwoty 
nominalnej. Dlatego kwota 1349,99 zł stanowi maksymalną kwotę
umorzenia za jeden certyfikat.

SCENARIUSZ 1: Bariera nie została dotknięta ani 
naruszona 

Partycypacja Przykładowa zmiana
wartości złota

Wartość wykupu
certyfikatu

100%                            100%                              +15%              1150 PLN
100%                            100%                              -20%              1000 PLN

PRZYKŁADOWY wykup = kwota gwarantowana + 100% 
udziału we wzroście cen złota

Instrument bazowy: złoto
Cena złota na podstawie kursów z giełdy 
londyńskiej 
Złoto wyceniane jest w dolarach amerykańskich 
USD 
Ustalanie ceny złota ((”XAUFIX=”) na giełdzie 
odbywa się dwa razy dziennie, cena brana pod 
uwagę w niniejszym produkcie to cena z wyceny 
popołudniowej (p.m. fixing)

Instrument bazowy: złoto
Pr ice
US D

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

na dzień 22.07.2016, żródło: Reuters Cena
USD

Prosimy pamiętać, że wyniki rynkowe 
odnotowane w przeszłości nie mogą stanowić 
podstaw do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków 
i sformułowania jakichkolwiek prognoz odnośnie 
przyszłych wyników złota ani produktu. Podana 
w broszurze maksymalna wysokość potencjalnego 
zysku na poziomie 34,99% nie stanowi jego 
gwarancji ani prognozy wyniku osiągniętego 
za pomocą produktu w przyszłości.

Kapitał jest chroniony wyłącznie w dniu wykupu 
w wysokości 100% kwoty nominalnej certyfikatu.
Przed terminem wykupu może dojść do wahań 
wartości rynkowej Certyfikatu poniżej kwoty 
nominalnej, lecz w dniu wykupu Inwestor 
otrzyma min. 100% kwoty nominalnej. 
Gwarantem ochrony jest Raiffeisen Centrobank 
AG.



                                                                                                                  SCENARIUSZ 2: Bariera została przynajmniej raz 
dotknięta lub naruszona 

Kwota 
Gwarantowana

Partycypacja Przykładowa zmiana
wartości złota

Wartość wykupu
certyfikatu

100%                                0%                               +70%              1000 PLN

100%                                0%                               +25%              1000 PLN
100%                                0%                               -20%              1000 PLN

mBank.pl  |  801 300 800

PRZYKŁADOWY Wykup = kwota gwarantowana

KORZYŚCI
w dniu ostatecznej wyceny udział 1:1 we wzroście kursu złota,
 maksymalnie do 34,99%
bez względu na zachowanie instrumentu bazowego wypłata 
co najmniej 100% zainwestowanego kapitału (w terminie 
wykupu) 
elastyczność dzięki stałemu rynkowi wtórnemu

RYZYKA
potencjalny zysk ograniczony jest do +34,99% (349,99 zł za 
jeden certyfikat), certyfikat Kurs na złoto II nie daje żadnych 
bieżących dochodów ani płatności, np. odsetek lub dywidend 
Inwestor nie ma udziału w rozwoju instrumentu bazowego od 
momentu dotknięcia/przekroczenia bariery  

wypłata w terminie wykupu zależy od wypłacalności emitenta 
– Raiffeisen Centrobank (ryzyko emitenta) – upadłość 
emitenta może spowodować całkowitą stratę 
zainwestowanego przez Inwestora kapitału

≤1 roku     1-2 lata     2-3 lata     >3 lat

Horyzont inwestycyjny

Istotne wskazówki
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brak opłat za zarządzanie

w przypadku sprzedaży certyfikatu na GPW w okresie życia 
produktu (przed terminem wykupu cena rynkowa może być 
niższa od ceny emisyjnej, a tym samym inwestor może 
ponieść stratę 

 

130%

110%

90% Cena złota
(USD)

Przykładowe umorzenie w dniu wykupu

1200

100%

120%

140%

1600 2000 2400

Przykładowa wartość początkowa Dotknięcie  Bariery 135%

Scenariusz 2: Bariera przekroczona

Opisane szanse i ryzyka należą do 
najważniejszych, ale nie jedynych istotnych 
dla danego produktu.

Dalsze informacje można znależć w Prospekcie 
Emisyjnym Podstawowym zatwierdzonym 
i zdeponowanym w Austriackiej Komisji Nadzoru 
Finansowego. Dokument ten jest opublikowany
i powszechnie dostępny na naszej stronie 
internetowej:
www.rcb.at/wertpapierprospekte

Warunki Finalne emisji w języku polskim są 
dostępne na stronach internetowych www.rcb.at, 
www.r-brokers.pl oraz www.raiffeisepolbank.com
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Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie w produkty struktu-
ryzowane 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. Inwestowanie za pośrednictwem 
Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku 
inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka 
znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum 
informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie 
internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje 
Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, 
strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych 
akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwięk-
szeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające 
z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 
2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku 
na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych 
i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy in-
westycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finan-
sowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa 
w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom 
Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania 
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
(Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa 
Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych 
potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach 
inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz 
http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html


