SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se 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
Produkt
Tvůrce produktu
Kontaktní údaje
Pro další informace volejte
Regulatorní orgán
Datum vypracování sdělení

Dual Currency Deposit
Komerční banka, a.s.; www.kb.cz
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
telefon: + 420 800 521 521
Česká národní banka
3.1.2018

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

O jaký produkt se jedná?
Produkt

Dual Currency Deposit

Měna

CZK

Ukládaný objem

10 000 000

Referenční měnový pár

EUR/CZK

Začátek vkladu

29.12.2017

Rozhodný den

29.12.2018

Den splatnosti

29.12.2018

Výnos

1,50%

Konverzní kurz

25,500

Cíle

Cílem produktu je zhodnocení uložených prostředků. Prostředkem
k dosažení tohoto cíle je pomocí nepřímé expozice vůči výše
uvedenému referenčnímu měnovému páru. Výplata vkladu bude
realizována v jedné z měn uvedeného referenčního měnového páru a
to na základě porovnání aktuálního měnového kurzu vůči konverznímu
kurzu v rozhodný den.

Zamýšlený retailový investor

Produkt je zaměřen buď na investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího
výnosu, než jaký nabízí standardní termínovaný vklad, nebo na
investory, kteří mají aktivity v obou měnách, ve kterých může dojít
k výplatě. Produkt je zároveň zaměřen na investory, kteří mají
dostatečné znalosti o financích trzích a chápou potenciální přínosy
a rizika investování do tohoto produktu a mají krátkodobý investiční
horizont. Produkt je veden na výše uvedenou dobu trvání vkladu
a není možné jej standardně předčasně ukončit.
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?
Ukazatel rizik.
1

2

3

4

5

6

Nižší riziko

7
Vyšší riziko

Znázorněný souhrnný ukazatel rizik předpokládá, že produkt budete držen do Dne splatnosti. Produkt se standardně
nedá předčasně ukončit. V případě individuálně sjednaného předčasného ukončení mohou být s předčasným
ukončením spojeny dodatečné náklady.
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. Do této kategorie byl zařazen vzhledem k riziku
konvertování jistiny, a případně výnosu, kurzem, který bude ve srovnání s aktuálním spotovým kurzem v době
konverze pro klienta nevýhodný.
S produktem je spojeno měnové riziko. Výplata je závislá na vývoji měnového kurzu.
Scénáře výkonnosti.
Investice
Scénáře
Stresový scénář

(Záporné hodnoty jsou
uvedeny červeně v
závorce)

10 000 000 CZK

Na konci doporučené doby
držení
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

Nepříznivý scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

Umírněný scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

Příznivý scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

8686625,52
(13,14)%
9897516,58
(1,02)%
10005067,72

0,05 %
10150000,00
1,50 %

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za doporučenou dobu držení podle různých scénářů za
předpokladu, že investujete ve výši Ukládaného objemu Kč.
Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.
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 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.
Tento produkt nelze vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej
vyinkasovali před splatností. Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady či
utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci,
která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane, když Komerční banka není schopna uskutečnit výplatu?
Pohledávky z Produktu Dual Currency Deposit jsou do výše odpovídající hodnotě 100 000 EUR předmětem pojištění u
Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů. V případě investice přesahující tuto částku je zbytek
investované částky předmětem postupů dle zvláštního zákona, upravujícího postup pro řešení krize, případně
vypořádán v rámci insolvenčního řízení.
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S jakými náklady je investice spojena?
Snížený 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 po tři různé doby držení. Údaje předpokládají, že
250 000 CZK
investujete
. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti
změnit.
Náklady v čase
Pokud provedete odprodej na konci doporučené
doby držení.

250 000 CZK

Investice
Scénáře
Náklady celkem

375

Dopad na výnos (RIY) ročně

CZK
0%

Skladba nákladů
 dopad každého roku 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 ročně
Jednorázové
náklady

Náklady na vstup
Náklady na
výstup

0 % Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když
dosáhla splatnosti

Průběžné
náklady

Transakční
náklady portfolia

0 % Dopad nákladů našich nákupů a prodejů
podkladových investic na produkt.

Jiné průběžné
náklady

0 % Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na
správu Vašich investic, a nákladů představených
v oddílu II.

Výkonnostní
poplatky

0 % Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je
z Vašich investic, pokud produkt překonal svůj
srovnávací ukazatel y o x %.

Odměny za
zhodnocení
kapitálu

0 % Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.
Inkasujeme je, pokud investice prokázala
výkonnost lepší než x%

Vedlejší
náklady

0,15%

Dopad nákladů je již zahrnut v ceně.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení

do splatnosti

Po sjednání produktu Dual Currency Deposit se již neposkytuje lhůta na rozmyšlenou a ani lhůta pro zrušení.
Investované prostředky standardně nejde předčasně vybrat.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Nastane-li situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými službami, Vaši případnou stížnost nebo reklamaci přijme
kterýkoliv zaměstnanec Komerční banky, nejlépe:
 na obchodním místě banky, kde máte veden účet (písemně, telefonicky, ústně)
 na bezplatné Infolince Komerční banky 800 521 521,
 na e-mailové adrese mojebanka@kb.cz.
Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě
poskytneme.

Jiné relevantní informace
Další produkty a služby Komerční banky naleznete na stránkách www.kb.cz
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