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.
Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit.
Produkt
Název produktu
Identifikátor produktu
Producent produktu

Bonusový certifikát na koš (“3,5 % Brazilie / Transport”)
ISIN: AT0000A1YFX9 | Sériové číslo: 19193 | German Wertpapierkennnummer: RC0NK8
Raiffeisen Centrobank AG (Emitent)/ www.rcb.at/ pro více informací volejte +43/1/515 20-484

Příslušný orgán
Datum a čas vydání

Financial Market Authority (FMA), Austria
08.04.2020 12:45 vídeňský místní čas

1. O jaký produkt se jedná?
Typ

Tento produkt podléhá rakouskému právnímu řádu a opravňuje příslušného držitele k přijetí jakékoli dlužné částky od nás jako
emitenta (forma na doručitele).

Cíle

Od data a času výroby tohoto sdělení klíčových informací došlo k knock-in události.
Zkontrolujte prosím pozorně popis pod "Ukončení ke dni splatnosti", aby jste
pochopili, jaký to má vliv na častku, kterou můžete obdržet ke dni splatnosti.

(Pojmy, v tomto oddíle
vyznačené tučně,
jsou vysvětleny v
níže uvedené tabulce
(tabulkách).)

Produkt je navržen tak, aby poskytl výnos formou (1) pravidelných fixních kupónových plateb a (2) peněžité platby v den
splatnosti. Výše této platby bude záviset na výkonnosti podkladových aktiv. Produkt má pevně určenou dobu splatnosti a
bude ukončen v den splatnosti.
Kupón: Každý den kupónové platby obdržíte kupónovou platbu ve výši 35,00 CZK. Kupónové platby nejsou vázány na
výkonnost podkladových aktiv. Náležité dny jsou zobrazeny v tabulce níže.
.

Dny kupónových plateb
09.11.2018
11.11.2019
Den splatnosti
.

Ukončení v den splatnosti: Při ukončení produktu v den splatnosti, obdržíte:
1.

pokud bariérová událost nenastala, peněžitou platbu ve výši 1.000 CZK; nebo

2.

pokud bariérová událost nastala, peněžitou platbu přímo spojenou s výkonem podkladového aktiva s nejnižším
výnosem. Tato částka bude rovna (i) nominální částka produktu násobený (ii) (A) konečná referenční cena
podkladového aktiva s nejnižším výnosem děleno (B) jeho počáteční referenční cena. Avšak pokud tato peněžitá
částka přesáhne 1.000 CZK, obdržíte pouze1.000 CZK (maximální platbu).

.

Jestliže příslušný den není pracovním nebo obchodním dnem (dle potřeby), budou určitá výše a níže uvedená data upravena
podle podmínek produktu. Jakékoli úpravy mohou ovlivnit výnos (pokud existuje), který obdržíte.
V podmínkách produktu je také stanoveno, že pokud dojde k určitým mimořádným událostem, (1) mohou být realizovány
úpravy produktu a / nebo (2) emitent produktu může produkt předčasně ukončit. Tyto události jsou specifikovány v podmínkách
produktu a týkají se hlavně podkladových aktiv, produktu a emitenta produktu. Výnos (pokud existuje), který obdržíte při
takovém předčasném ukončení, se pravděpodobně bude lišit od scénářů popsaných výše a může se jednat o nižší částku než
je Vaše investice.
Při koupi tohoto výrobku během jeho životnosti může kupní cena zahrnovat přiměřený akruální kupón.
Nemáte žádný nárok na dividendu z žádného z podkladových aktiv a nemáte právo na případné další nároky pramenící z
tohoto podkladového aktiva (např. hlasovací práva).
.

Podkladová aktiva

Akcie iShares MSCI Brazil Capped
ETF (EWZ; ISIN: US4642864007;
Bloomberg: EWZ UP Equity;
RIC: EWZ.P) a Akcie iShares
Transportation Average ETF (IYT;
ISIN: US4642871929; Bloomberg:
IYT UP Equity; RIC: IYT.P)

Cena bonusu

• EWZ: 40,36 USD (100,00% z
počáteční referenční ceny)
• IYT: 175,22 USD (100,00% z
počáteční referenční ceny)

Trh podkladového
aktiva

Akcie

Cap

• EWZ: 40,36 USD (100,00% z
počáteční referenční ceny)
• IYT: 175,22 USD (100,00% z
počáteční referenční ceny)

Nominální částka
produktu

1.000 CZK

FX sazba

1 (Quanto)

Měna produktu

Česká koruna (CZK)

Referenční cena

Uzavírací cena podkladového
aktiva dle příslušného referenčního
zdroje

Měny podkladového
aktiva

• EWZ: Americký dolar (USD)
• IYT: USD

Referenční zdroje

• EWZ: New York Stock Exchange
• IYT: New York Stock Exchange
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Den emise

07.11.2017

Konečná referenční
cena

Referenční cena v den konečného
ocenění

Počáteční referenční
cena

• EWZ: 40,36 USD
• IYT: 175,22 USD

Den počátečního
ocenění

06.11.2017

Bariérová cena

• EWZ: 20,18 USD (50,00% z
počáteční referenční ceny)
• IYT: 87,61 USD (50,00% z
počáteční referenční ceny)

Den konečného
ocenění

05.11.2020

Bariérová událost

Cena kteréhokoliv podkladového
Den / termín splatnosti 09.11.2020
aktiva je rovna nebo nižší než
jehobariérová cena kdykoliv během
jakéhokoliv obchodního dne během
období sledování bariéry

Období sledování
bariéry

07.11.2017 (včetně) - 05.11.2020
(včetně)

Podkladové aktivum s podkladové aktivum s nejnižší
nejnižším výnosem
výkonností mezi počáteční
referenční cenou a konečnou
referenční cenou

.

Vhodný typ investora

Produkt je určen pro soukromé klienty, profesionální klienty a vhodné klienty, kteří usilují o tvorbu/optimalizaci majetku obecně
a mají krátkodobý investiční horizont. Produkt je určen pro zákazníky s širšími znalostmi a/nebo zkušenostmi s finančními
produkty. Investor může nést ztráty až do výše celkového vloženého kapitálu a za účelem dosažení potenciální návratnosti je
ochoten přijmout úroveň rizika, která odpovídá souhrnnému ukazateli rizik zobrazenému níže.

2. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Ukazatel rizik

Nižší riziko

Vyšší riziko
Ukazatel rizik přepokládá, že si produkt ponecháte 7 měsíců. Skutečné riziko se může výrazně
měnit pokud dojde k předčasnému vyinkasování investice, což může mít za následek vyplacení
nižší částky.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že dojde ke ztrátě hodnoty investice v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To řadí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na
vysokou úroveň a vliv špatných tržních podmínek na naší schopnost Vám platit je velmi nepravděpodobný.
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část nebo o celou svou
investici.
Pokud nebudeme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o celou svou investici.
Podrobné informace o všech rizicích spojených s tímto produktem naleznete v prospektu v sekcích věnovaných rizikům a jeho
dodatcích, jak je uvedeno v části "7. Jiné relevantní informace" níže.
Scénáře výkonnosti

Vývoj trhu v budoucnu nelze přesně předvídat. Uvedené scénáře jsou pouze náznakem některých možných výsledků
na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy by mohly být nižší.
Investice: 300.000 CZK
Scénáře

7 měsíců
(Doporučená doba držení)

Stresový scénář

Možná vyplacená částka po odečtení
nákladů
Procentní výnos (bez anualizace)

25.041,38 CZK

Nepříznivý scénář

Možná vyplacená částka po odečtení
nákladů
Procentní výnos (bez anualizace)

226.187,68 CZK

Možná vyplacená částka po odečtení
nákladů
Procentní výnos (bez anualizace)

335.424,27 CZK

Možná vyplacená částka po odečtení
nákladů
Procentní výnos (bez anualizace)

481.136,95 CZK

Umírněný scénář

Příznivý scénář

-91,65%

-24,60%

11,81%

60,38%

.

Průměrný výnos zobrazený v tabulce výše není v celoročním průměru což znamená, že nemusí být srovnatelný s průměrnými
výnosy zobrazenými v jiných sdělení klíčových informací.
Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět během následujících 7 měsíců podle různých scénářů, za
předpokladu, že investujete částku 300.000 CZK.
Uvedené scénáře ilustrují, jaký výkon by vaše investice mohla dodávat. Doporučená doba držení tohoto produktu je kratší než
jeden rok. Výpočty proto nejsou provedeny na základě ročního období, ale na základě doporučeného období držení. Výpočty
v této části a "4. Jaké jsou náklady?" nejsou proto srovnatelné s údaji uvedenými pro produkty s doporučenou dobou držení
nejméně jednoho roku. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti
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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 není snadné vyinkasovat. To znamená, že je velmi 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, 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.

3. Co se stane, když Raiffeisen Centrobank AG není schopna uskutečnit výplatu?
Jste vystaven riziku, že emitent nebude schopen plnit svoje povinnosti v souladu s produktem, například v případě insolvence či v případě určitých
opatření pro řešení krizí vydaných příslušným orgánem pro řešení krizí v případě krize emitenta. V tom případě má orgán pro řešení problémů
rozsáhlou pravomoc přijímat opatření, např. snížit nároky investorů na nulu, ukončit nebo převést produkty na akcie emitenta, pozastavit práva emitenta
("Bail-In"). To může významně nepříznivě ovlivnit hodnotu produktu a vést ke ztrátě části či celé investice do produktu. Produkt není vkladem a jako na
takový se na něj nevztahuje žádný systém ochrany vkladů.

4. 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
zahrnují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného pro doporučenou dobu držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení.
Údaje předpokládají, že investujete 300.000 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.
Náklady v čase

Investice: 300.000 CZK
Scénáře

Pokud vyinkasujete na konci doporučené doby držení

Celkové náklady

0,00 CZK

Dopad na výnos (RIY)

0,00%

.

Dopad na výnos zobrazen v tabulce výše není vyjádřeno v celoročním poměru což znamená, že hodnoty pro dopad na výnosu
nemusí být porovnatelné s hodnotami v jiných sdělení klíčových informaci.
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:
-

Každoroční dopad jednotlivých nákladů na výnos investice, které mohou být vyplaceny na konci doporučené doby držení

-

Význam různých kategorií nákladů.

.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos
Jednorázové náklady

Vstupní náklady

0,00%

Dopad nákladů již zahrnutých v
ceně.

Výstupní náklady

0,00%

Dopad nákladů na ukončení
Vaší investice při její splatnosti.

.

5. Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 7 měsíců
Cílem Produktu je poskytnout Vám výnos popsaný v sekci "1. O jaký produkt se jedná?" výše. Takový výnos lze však uplatnit pouze tehdy, je-li produkt
držen do jeho splatnosti. Proto se doporučuje, aby byl produkt držen do 09.11.2020 (splatnost).
Produkt nezaručuje možnost zrušit investici jinak, než prodejem produktubuď (1) prostřednictvím burzy (je-li produkt kotovaný) nebo (2) mimo burzu
tam, kde existuje nabídka pro tento produkt. Za takovouto transakci nebudou emitentem účtovány žádné poplatky nebo penále, nicméně poplatky za
provedení můžou být účtovány Vaším zprostředkovatelem. Prodejem produktu před jeho splatností můžete obdržet méně, než co by jste obdrželi, pokud
by jste produkt drželi až do splatnosti.
.

Seznam burz

N/A

Nejmenší obchodovatelná
jednotka

1.000,00 CZK

Cenová kotace

Procenta

.

Za volatilních nebo neobvyklých tržních podmínek nebo v případě technických závad/narušení, může být prodej a/nebo nákup produktu dočasně
narušen a/nebo pozastaven a nemusí být vůbec uskutečnitelný.

6. Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Jakákoli stížnost na produkt nebo chování emitenta nebo osoby poskytující poradenství o prodeji produktu lze podat společnosti Raiffeisen Centrobank
AG na adresu: Compliance Office, Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien nebo pomocí kontaktního formuláře na www.rcb.at/
beschwerdemanagement nebo e-mailem na complaints@rcb.at.

7. Jiné relevantní informace
Veškeré další dokumenty týkající se produktu jsou zveřejněny na našich internetových stránkách (www.rcb.at), včetně konečných podmínek a
základního prospektu, jak vyžaduje § 10 odst. 3 č. 3 první případ Rakouského Kapitalmarktgesetz (rakouský zákon o kapitálovém trhu).
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