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Ügyféltájékoztató  FHB Tizenötös Kötvény  

(FK17NF03)  

 
Az Ügyfél az FHB Tizenötös Kötvényt másodpiaci forgalmazás keretében vásárolja meg. 

 
Név:     FHB Tizenötös Kötvény (továbbiakban: Kötvény) 

Sorozat betűjele:    FK17NF03 
ISIN-kódja:    HU0000354725  
Kibocsátó:     FHB Jelzálogbank Nyrt.  

Névérték:     10. 000 Ft 
Kibocsátás értéknapja:    2014.05.22. 

Kamatszámítás kezdőnapja:  2014.05.22. 
Futamidő:    2014.05.22. – 2017.12.18. 

Alapcímlet (névérték/db):    10.000 Ft 
Lejárat napja:     2017.12.18. 

Másodpiaci értékesítési időszak:  2014.05. 26. napjától visszavonásig 
Forgalmazás: A Magyar Posta Befektetési Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) a Kötvényre a másodpiaci 

értékesítési időszak alatt kétoldalú, vételi- és eladási árat, a másodpiaci értékesítési időszakot 

követően pedig kizárólag eladási árat jegyez, így az értékesítési időszakot követően már csak 
az addig megvásárolt Kötvény(ek) Ügyfél általi eladására van mód. A Szolgáltató fenntartja a 

jogot, hogy a forgalmazást felfüggessze vagy szüneteltesse, amelyről az Ügyfél a kijelölt 
forgalmazó postahelyeken, a Szolgáltató honlapján, a www.postamegtakaritas.hu címen, 

valamint a Posta Teleinfo telefonos ügyfélszolgálaton (06 40 20 10 84) tájékozódhat.  
 

Kamatozás névértékre vetítve:  Fix 15,00 % (a teljes Futamidőre vetítve), mely a lejáratkor egy összegben kerül kifizetésre  

Esedékesség napja Tőkefizetés  Kamatfizetés 
Tőke + kamat bruttó 

összege 

2017.12.18. 10 000 HUF 1 500 HUF 11 500 HUF 

 
Másodpiaci értékesítés első napján érvényes 

EHM: 4,00%. A hozam a 2014.05.26. napján érvényes vételi árfolyam alapján számított.  
A feltüntetett hozam a másodpiaci árjegyzés keretében változhat! 

 
 

Kockázati besorolás:  

 
             Alacsonyabb kockázat                                                   Magasabb kockázat 

            Alacsony várható hozam                                    Magasabb várható hozam 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Az FHB Tizenötös Kötvény Szolgáltató által meghatározott hozam-/kockázati mutatója 2-es.  
A skálán a legalacsonyabb szint sem jelent kockázatmentes befektetést. A Kötvény 2-es kategóriába sorolását az árfolyam-ingadozás várható 

mértéke indokolja. A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat. 

 
 

 Árfolyam alakulás:  A Kötvény árfolyamának alakulásáról a www.postamegtakaritas.hu honlapon, a kijelölt 
értékesítő postahelyeken, valamint a Posta Teleinfo telefonos ügyfélszolgálaton  

(06 40 20 10 84) tájékozódhat.  
 

Árfolyam befolyásoló tényezők:  A Kibocsátó és a Szolgáltató a futamidő alatt történő visszaváltások során alkalmazott eladási 
árfolyamot az aktuális piaci folyamatok függvényében üzleti döntés alapján változtathatja. 

 
Árfolyam változékonyság:  Magas 

 

BEVA: A BEVA, mint a kártalanítás intézménye hivatott mérsékelni azokat a működési kockázatokból 
eredő károkat, amelyeket a befektetőket amiatt érhetik, hogy a BEVA tag, amelynél értékpapírt 

vagy pénzt helyeztek el, felszámolási eljárás alá kerül és nem képes kiadni a jogos 
követelésüket. A Szolgáltató BEVA tag. 

 
 

 
 

A Kibocsátóra és az FHB Tizenötös Kötvényre vonatkozó teljeskörű információkat a Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató, valamint a 

Szolgáltató Kockázati Ügyféltájékoztató című hirdetménye együttesen tartalmazzák, amelyek nyomtatott formában a kijelölt forgalmazó 
postahelyeken, valamint tartós adathordozó formájában a Szolgáltató honlapján, a www.postamegtakaritas.hu címen érhetők el 
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