A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés
előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos
kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató a CIB Bank Zrt. által kibocsátott CIB vállalati kötvények vonatkozásában. A jelen
Terméktájékoztatóban foglaltak a Bank Általános terméktájékoztatójában foglaltakkal együtt értendők.
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1.

Milyen az instrumentumba történő befektetéshez az ajánlott kockázatvállalási hajlandóság?

2.

Létrehoz-e az instrumentum tőkeáttételt?

3.

Milyen tényezők befolyásolják az instrumentum árfolyamát?

4.

Milyen az instrumentum árfolyamának változákonysága?

5.

Hol tekinthető meg az instrumentum árfolyamának múltbeli alakulása?

6.

Hol tekinthetők meg az instrumentum adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos költségek?

7.

Hol tekinthetők meg az instrumentum tartásához kapcsolódó letéti követelmények?

8.

Hol található a kibocsátási tájékoztató közzétételi helye?

9.

Meghaladja-e az instrumentum kockázata az instrumentum egyes összetevőivel járó
kockázatok összegét?

10.

Milyen garanciákat nyújt az instrumentum?

ALACSONY
NEM
Piaci hozamok, kamatláb környezet, lejáratig
hátralevő idő
KÖZEPES
http://www.cib.hu/maganszemelyek/arfolyamok/allampa
pir/allampapir

nincs költség
nincs letéti követelmény
http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/kotvenyek/CIB
_2012_2013_alaptajekoztato.pdf&type=related
http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/CI
B_FIX3_2016B_Vegleges_Feltetelek_2013_0806.pdf&type
=related
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A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 40. § - 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett
teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának
megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről
nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű
felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen
bekövetkező károkért.
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