Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto
informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty
súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

Produkt
Názov produktu: ERSTE Express+ Note on Tui AG 19-24
ISIN: AT0000A28685

Emitent: Erste Group Bank AG

www.erstegroup.com/de/impressum

Viac informácií získate na čísle +43 (0)5
0100 – 10100

Názov príslušného orgánu zodpovedného
za dohľad nad tvorcom PRIIP:
Finanzmarktaufsicht (FMA)

Dátum vytvorenia, prípadne dátum
poslednej revízie dokumentu: 22.9.2021

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ
Investujete do cenného papieru kategórie Investičný certifikát.
Ciele
Cieľom tohto produktu je dosiahnuť najvyšší možný výnos pri zohľadnení rizika spojeného s investíciou do akcií a dlhopisov. Produkt má
pevný dátum splatnosti v prípade, že nedôjde k predčasnému splateniu. Dátum splatnosti a výška spätného odkupu budú závisieť od
vývoja podkladového aktíva. Počas životnosti produktu nebudú klientovi vyplácané žiadne úrokové platby. Okrem výnosov stanovených
samotnými podmienkami produktu nie sú s produktom spojené žiadne ďalšie pravidelné výnosy (napr. dividenda z podkladového aktíva).
Investíciou do tohto produktu sa vystavujete riziku straty, ktorá môže byť až do výšky Vašej investície.
Ak je cena podkladového aktíva rovná alebo vyššia ako "bariéra pri predčasnej splatnosti" v ktorýkoľvek deň pozorovania (t.j. 5 dní pred
"dátumom predčasnej splatnosti"), produkt bude vyplatený pred dátumom splatnosti. Čiastka k výplate sa s každým dňom pozorovania
zvýši o určité percento ("prírastok výnosu"). Ak nedôjde k predčasnej výplate, bude čiastka k výplate v deň splatnosti závisieť od
výkonnosti podkladového aktíva. Pokiaľ bude v posledný deň pozorovania cena podkladového aktíva rovná alebo vyššia ako "bariéra pri
konečnej splatnosti", produkt bude vyplatený "maximálnou sadzbou pri splatnosti". V opačnom prípade bude produkt vyplatený formou
akcií podkladového aktíva. Počet dodaných akcií bude rovný podielu menovitej hodnoty a počiatočnej ceny. Zlomky akcií nebudú dodané
a budú vyrovnané finančným vysporiadaním. Hodnota dodaných akcií bude vo všeobecnosti nižšia ako čiastka, ktorú ste investovali.
Tento produkt je splatný najneskôr 21.6.2024, a to za predpokladu, že nenastala predčasná splatnosť produktu. Predčasná splatnosť je
možná ročnej a začína 21.6.2020.
Podkladové aktívum:
TUI AG (DE000TUAG000)
Dátum vydania:
21.5.2019
Dátum splatnosti:
21.6.2024
Menovitá hodnota:
1 000,00 EUR
Prírastok výnosu:
11,40%
Maximálna sadza pri splatnosti:
157,00%
Dátum predčasnej splatnosti:
ročne, začínajúc 21.6.2020
Dni oceňovania:
15.6.2020 (1); 14.6.2021 (2); 14.6.2022 (3); 14.6.2023 (4); 14.6.2024 (5)
Počiatočná/realizačná cena:
5,537 EUR (Uzatváracia cena zo dňa 20.5.2019)
Bariéra pri predčasnej splatnosti:
100,00% (1); 95,00% (2); 90,00% (3); 85,00% (4) realizačnej ceny
Bariéra pri konečnej splatnosti:
3,3776 EUR
Pokiaľ v deň ocenenia neprebieha obchodovanie na burze, tak sa deň ocenenia posúva na najbližší obchodný deň na príslušnej burze.
Emitent je oprávnený okamžite ukončiť produkt ak nastane mimoriadna udalosť. Medzi mimoriadne udalosti patrí napr. delistovanie alebo
strata podkladového aktíva, zmeny v legislatíve, daňové udalosti a strata schopnosti emitenta uzatvárať nevyhnutné zaisťovacie
transakcie.V tomto prípade vyplatená čiastka (primeraná trhová cena) môže byť výrazne nižšia ako bola nákupná cena. Rovnako ako
investor nesiete riziko , že produkt bude predčasne ukončený v čase, ktorý pre Vás nebude vhodný, a že budete môcť vyplatenú čiastku
investovať za menej výhodných podmienok.
Retailový investor
Produkt je určený retailovému investorovi, ktorý je schopný niesť stratu až do celkovej výšky investovaného kapitálu a uprednostňuje
krátkodobý investičný horizont. Investor má predchádzajúce znalosti, prípadne skúsenosti týkajúce sa tohto alebo podobného cenného
papiera. Investor nemá výrazné preferencie týkajúce sa rastu kapitálu a/alebo pravidelnú výplatu výnosov.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko
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Vyššie riziko

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držat' do splatnosti.
Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej.

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je
pravdepodobnosť, že klient príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že Vám nedokážeme zaplatiť.
Tento produkt sme klasifikovali ako 6 zo 7, čo predstavuje druhú najvyššiu rizikovú triedu.
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vysokej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na
trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť Vám.
Berte do úvahy menové riziko. Ak je mena produktu odlišná od lokálnej meny, platby, ktoré vám budú pripísané na účet, budú v cudzej
mene,čím bude váš výsledný výnos závislý od menového kurzu medzi lokálnou a cudzou menou. Toto menové riziko nie je zahrnuté v
celkovom indikátore (vyššie).
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.Ak
(my) nemôžeme splácať svoje dlžoby, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.
Scenáre výkonnosti
Vývoj trhu v budúcnosti nie je možné presne predpovedať. Uvedené scenáre sú iba indikáciou niektorých možných výsledkov na základe
posledných výnosov. Skutočné výnosy môžu byť nižšie.

Investícia 10 000 EUR
Scenáre
Stresový scenár

Nepriaznivý scenár

Neutrálny scenár

Priaznivý scenár

Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok

Obdobie držby
1 rok

21.6.2024
(odporúčané
obdobie držby)

27,12 EUR

243,63 EUR

-99,73%

-72,98%

3 300,44 EUR

1 084,13 EUR

-67,00%

-54,29%

7 472,77 EUR

3 476,59 EUR

-25,27%

-31,08%

15 900,47 EUR

17 251,18 EUR

59,00%

21,18%

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť do splatnosti, pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete
10 000 EUR.
Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov.
Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota
týchto investícií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako
dlho si ponecháte svoju investíciu/produkt.
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, v ktorej vás nebudeme
schopný vyplatiť.
Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu
poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa
vám vráti.

Čo sa stane ak Erste Group Bank AG nebude schopná vyplácať?
Na tento cenný papier sa nevzťahuje žiadny systém náhrad alebo záruk pre investorov. Ste vystavený riziku, že Erste Group Bank AG
nemusí byť schopná plniť si svoje finančné záväzky voči Vám z dôvodu konkurzu alebo úradného nariadenia. V takom prípade Vám hrozí
strata celej investície.

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
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Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre dve rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 10 000 EUR.Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.
Náklady v priebehu času

Investícia 10 000 EUR
Scenáre

Obdobie
držby 1 rok

21.6.2024
(odporúčané
obdobie držby)

Celkové náklady

118,48 EUR

59,24 EUR

1,04%

0,14%

Vplyv na výnos (RIY) ročne

Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade Vám táto osoba poskytne
informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na Vašu investíciu za určitý čas.
Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka znázorňuje:



každoročný vplyv rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby;
význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy za rok
Vstupné náklady
0,1444%
Jednorazové
náklady
Výstupné náklady
0,00%

Vplyv nákladov už zahrnutých v cene.

Priebežné
náklady

Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu Vašich
investícií, a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Iné priebežné náklady

0,00%

Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej investície v čase
splatnosti.

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?
Odporúčané obdobie držby: do 21.6.2024
Skutočné obdobie držby môže byť kratšie v závislosti od vnorenej opcie s automatickým uplatnením. Počas životnosti produktu cena
podlieha fluktuácií, čo môže viesť k stratám. Produkt je možné predať počas obchodných hodín na burzách, na ktorých bol prijatý na
obchodovanie.

Ako sa môžem sťažovať?
V prípade akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa osoby predajcu alebo poskytovateľa poradenstva kontaktujte svoju banku. Sťažnosť môže byť
adresovaná na: Slovenska sporiteľňa, a.s. - Ombudsman, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. Taktiež môžete sťažnosť odoslať
prostredníctvom e-mailu ombudsman@slsp.sk alebo prostredníctvom webovej stránky www.slsp.sk/sk/informacie-obanke/kontakty/ombudsman. Akákoľvek sťažnosť týkajúca sa produktu alebo obsahu tohto dokumentu môže byť adresovaná na: Erste
Group Bank AG - Ombudsstelle, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Taktiež môžete sťažnosť odoslať prostredníctvom e-mailu
ombudsstelle@erstegroup.com alebo prostredníctvom webovej stránky www.erstegroup.com/de/ueber-uns/ombudsmann-beschwerden.

Ďalšie relevantné informácie
Informácie obsiahnuté v Konečných podmienkoch a v Základnom prospekte (vrátane dodatkov), ktoré podliehali schváleniu zo strany
rakúskeho Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FMA - Financial Market Authority) sú jediným záväzným právnym základom pre tento
cenný papier. Ak vás zaujímajú ďalšie detailné informácie súvisiace s cenným papierom, obzvlášť špecifické produktové atribúty a
investičné riziká, je potrebné si ich prečítať. Všetky relevantné dokumenty je možné si vyžiadať od emitenta Erste Group Bank AG, Am
Belvedere 1, 1100 Wien resp., sú dostupné na jeho webovej stránke www.erstegroup.com/emissionen.
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