Sdělení klíčových informací
Účel
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a
porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
Název produktu: Erste Group Turbo long WTI LIGHT SWEET Open End
ISIN: AT0000A2J4R9

Tvůrce produktu: Erste Group Bank AG

www.erstegroup.com/de/impressum

Pro další informace volejte +43 (0)5 0100
– 10100

Regulatorní orgán: Finanzmarktaufsicht
(FMA)

Sdělení vytvořené: 23. 11. 2020

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ
Investujete do dluhového cenného papíru kategorie investiční produkt (Turbo certifikát) .
Cíle
Cílem je získat násobný výnos z rostoucích cen podkladového aktiva prostřednictvím páky. Je zde ale i riziko násobku ztráty v případě
klesajících cen. V případě tzv. “knock-out“ (okamžitého ukončení produktu) hrozí riziko plné ztráty investované částky. Produkt nemá
žádné pevné datum splatnosti ("open end") a představuje opční právo.
Participace na výkonnosti podkladového aktiva bude neproporcionální v důsledku páky. Páka vzniká z rozdílu nižšího objemu použitého
kapitálu ve srovnání s hodnotou přímé investice do podkladového aktiva. Jestliže cena podkladového aktiva dosáhne nebo klesne pod
bariéru pro knock-out, produkt bude automaticky ukončen (situace „knock-out“). Produkt se stane bezcenným, případně bude vyplacena
jeho zbytková hodnota. Částka k výplatě v případě knock-out bude rovna rozdílu stanovená cena podkladového aktiva minus realizační
cena vynásobenému emisním poměrem. Výsledkem může být i nula.
Emitent může na základě svého opčního práva produkt předčasně ukončit a splatit. Částka k výplatě bude rovná rozdílu cena
podkladového aktiva minus realizační cena vynásobenému emisním poměrem.
Realizační cena a knock-out bariéra budou nejméně jednou za týden pravidelně upravovány.
Futures mají pevné datum splatnosti, a proto budou před svou expirací nahrazeny novým kontraktem stejného druhu. Tento proces se
nazývá rolováním kontraktu ("roll over"). Nový kontrakt bude odpovídajícím způsobem přizpůsobený nákladům této změny, které se
promítnou v realizační ceně a knock-out bariéře.
Podkladové aktivum je kotované v měně odlišné od měny produktu. Přepočet do měny produktu bude odpovídat příslušnému směnnému
kurzu.
Podkladové aktivum:
Light Sweet Crude Oil (WTI) Future (US12573F1084)
Měna:
Česká koruna
Datum emise:
9. 9. 2020
Datum splatnosti:
Tento produkt nemá pevné datum splatnosti.
Realizační cena:
29,9893 USD
Bariéra pro knock-out:
30,9893 USD
Emisní poměr:
1,00
Typ opce:
Americká (uplatnění je možné libovolný den)
Emitent může kdykoliv ukončit produkt a vyplatit příslušnou částku za předpokladu, že dodrží určenou výpovědní dobu.
Emitent je oprávněn okamžitě ukončit trvání produktu, pokud nastane výjimečná událost. Mezi mimořádné události patří např. delistování
nebo ztráta podkladového aktiva, změny v legislativě, daňové události a ztráta schopnosti emitenta uzavírat nezbytné zajišťovací
transakce. V takovém případě vyplacená částka (přiměřená tržní cena) může být výrazně nižší než byla nákupní cena. Nesete také
riziko, že produkt bude ukončen v době, která pro vás nebude vhodná, a vy budete moci vyplacenou částku znovu investovat jen za méně
výhodných podmínek.
Zamýšlený retailový investor
Tento produkt je určený pro retailové investory, kteří unesou/akceptují možnou ztrátu až do výše investovaného kapitálu a preferují
krátkodobý investiční horizont. Zamýšlený retailový investor má z dřívější doby odpovídající znalosti nebo dostatečné zkušenosti ve
vztahu k tomuto nebo jinému podobnému cennému papíru, Retailový investor má zájem o růst kapitálu.
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Ukazatel rizik
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Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte jeden den.
Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že
produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik.
To oceňuje pravděpodobnost možné ztráty z budoucí výkonnosti na velmi vysokou úroveň. Je velmi nepravděpodobně, že nepříznivé
podmínky na trhu ovlivní naše možnosti Vám zaplatit.
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.
Scénáře výkonnosti
Vývoj trhu v budoucnosti nelze přesně předpovědět. Zobrazené scénáře pouze ilustrují, jak by se mohla vyvíjet hodnota investice, pokud
by se chovala stejně jako v minulosti. Skutečné výnosy mohou být nižší.

1 den
(doporučená
doba držení)

Investice 264 000 CZK
Scénáře
Stresový scénář

Nepříznivý scénář

Umírněný scénář

Příznivý scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů

0,00 CZK

Procentní výnosnost

-100,00%

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Procentní výnosnost

238 154,50 CZK
-9,79%

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Procentní výnosnost

266 503,07 CZK
0,95%

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Procentní výnosnost

289 812,48 CZK
9,78%

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za doporučenou dobu držení podle různých scénářů za předpokladu, že
investujete 264 000 CZK. Delší držení produktu bude mít pravděpodobně výrazný vliv na riziko investice.
Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Scénáře obecně ukazují
průměrný výnos za rok. Pokud je doporučená doba držení kratší než jeden rok, scénáře ukazují procentní výnosnost během doporučené
doby držení. Z tohoto důvodu by srovnatelnost mohla být omezená.
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a
nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte.
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme
schopni zaplatit.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci
nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane když Erste Group Bank AG není schopna uskutečnit výplatu?
Tento cenný papír není krytý žádným garančním schématem. Jste vystaveni riziku, že Erste Group Bank AG nebude schopna dostát
svým závazkům vázaným k tomuto cennému papíru v případě insolvence (neschopnosti platit nebo při předlužení) nebo z důvodu
administrativního opatření (v režimu "bail-in"). Je možné, že ztratíte celou investovanou částku.

S jakými náklady je investice spojena?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové
náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného za jednu dobu držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení.
Údaje předpokládají, že investujete 264 000 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.
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Náklady v čase

1 den
(doporučená doba
držení)

Investice 264 000 CZK
Scénáře
Náklady celkem

3 938,02 CZK

Dopad na výnos (RIY)

1,51%

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne
Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.
Skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:



dopad různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení;
význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos
Jednorázové
náklady
Průběžné
náklady

Náklady na vstup

0,753%

Dopad nákladů je již zahrnut v ceně.

Náklady na výstup

0,7349%

Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti.

Jiné průběžné náklady

0,0219%

Dopad nákladů, které vynaložíme za správu vašich investic.

Jak dlouho bych měl/a investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 1 den
Charakter tohoto produktu neumožňuje stanovit jeho doporučenou dobu držení. V tomto dokumentu se pro potřebu výpočtu hodnoty
parametrů předpokládá doba držení jeden den. Produkt je navržen jako krátkodobá investice, protože se automaticky ukončí, když cena
podkladového aktiva dosáhne bariéry pro knock-out. V závislosti na podmínkách na trhu a na páce produktu může být skutečná doba
držení odlišná. Kolísání ceny produktu v průběhu jeho trvání může způsobit ztrátu. V průběhu obchodního dne lze produkt prodat na
každé burze, kde je registrován.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Se všemi stížnostmi na vysvětlení produktu, na osobu poskytující poradenství, nebo osobu, která produkt prodává, se obracejte na svou
banku. Stížnost nám můžete předat v otevírací době v našich pobočkách, na bezplatné info lince 800 207 207, prostřednictvím
internetového bankovnictví, na e-mailu csas@csas.cz, nebo na sociálních sítích České spořitelny. Nebudete-li s vyřízením spokojeni,
obraťte se na tým Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny, Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4. e-mail: ombudsman@csas.cz.
Všechny stížnosti týkající se produktu nebo obsahu dokumentu můžete také adresovat na Erste Group Bank AG - Ombudsstelle, Am
Belvedere 1, 1100 Wien. Můžete také poslat e-mail na adresu ombudsstelle@erstegroup.com nebo podat stížnost prostřednictvím této
webové stránky: www.erstegroup.com/de/ueber-uns/ombudsmann-beschwerden.

Jiné relevantní informace
Závazné informace o tomto investičním nástroji jsou uvedeny výhradně v Konečných podmínkách (Final Terms) a v Základním prospektu
včetně platných dodatků. Tyto dokumenty byly napsány v souladu s článkem 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129,
Nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 a (EU) 2019/979 a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
a byly schváleny Českou národní bankou.
Úplné informace o tomto cenném papíru, zejména o jeho charakteristikách a rizicích spojených s touto investicí, získáte v Konečných
podmínkách (Final terms), případně v Základní prospektu a jeho platných dodatcích. Všechny dokumenty si můžete vyžádat od emitenta
na adrese Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien a jsou také dostupné na internetových stránkách
www.erstegroup.com/emissionen.
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