Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. 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
Investicne certifikaty Credit Suisse Fix Kupon Express Erste Group Bank AG 2019-2023
Identifikátory produktu
ISIN: DE000CS8CKJ4 | Odvaha: 49110635 | WKN: CS8CKJ
Tvorca PRIIP
Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/derivatives). Emitent produktu je Credit Suisse AG, konajúc
prostredníctvom svojej londýnskych pobočky.
Pre ďalšie informácie volajte +44 207 883 1900
Príslušný orgán tvorcu PRIIP
Autorizovaný orgánom pre reguláciu podnikania a regulovaný orgánom pre finančné správanie a úradom pre
reguláciu podnikania
Dátum a čas vydania tohto
16.08.2019 13:24 Bratislava miestny čas
dokumentu
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.

1. O aký produkt ide?
Typ
Ciele
(Pojmy v tejto
časti
vyznačené
hrubo sú
vysvetlené v
nižšie
uvedenej
tabuľke.)

Dlhopisy spravované právnymi zákonmi Nemecka (Investičné certifikáty)
Produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval výnos vo forme (1) pravidelných pevných úrokových platieb a (2) buď peňažnej platby alebo
doručenia podkladového aktíva pri ukončení produktu. Čo môžete získať, a kedy, bude závisieť na výkonnosti podkladového aktíva.
Produkt má fixné trvanie a bude ukončený v deň splatnosti, pokiaľ nebol predčasne ukončený. Ak k splatnosti podkladové aktívum
poklesne pod cenu bariéry, produkt môže vrátiť sumu menšiu ako je nominálna hodnota produktu (alebo ak sú doručené akcie, ich
peňažný ekvivalent) produktovej nominálnej hodnoty alebo aj nulu.
Predčasné ukončenie po autocalle: Produkt bude ukončený pred dňom splatnosti, ak je na každý obchodný deň počasv ktorýkoľvek
dátum autocall pozorovania, referenčná cena rovná alebo vyššia ako autocall cena bariéry. Pri takomto predčasnom ukončení
dostanete v okamžite nasledujúcom dátume autocall platby, okrem konečnej platby úroku, peňažnú platbu rovnú autocall platbe 1.000
EUR. Žiadne platby úroku nebudú vyplatené v žiadny deň po tomto dátume autocall platby. Príslušné dátumy sú zobrazené v tabuľke
nižšie.
.

Dátumy automatického pozorovania

Dátumy autocall platieb

27.10.2020
27.10.2021

30.10.2020
01.11.2021

27.10.2022
01.11.2022
Úrok: Ak produkt nebol predčasne ukončený,v každý dátum výplaty úroku dostanete úrokovú platbu vo výške 46,50 EUR. Úrokové
platby nie sú spojené s výkonnosťou podkladového aktíva. Príslušné dátumy sú zobrazené v tabuľke nižšie.
.

.

Dátumy platieb úrokov
30.10.2020
01.11.2021
01.11.2022
Deň splatnosti
.

Ukončenie v deň splatnosti : Ak produkt nebol predčasne ukončený, v deň splatnosti dostanete dostanete:
ak konečná referenčná cena je rovná alebo vyššia ako bariérová cena , peňažnú platbu, ktorá bude rovná 1.000 EUR;
alebo
ak konečná referenčná cena je nižšia ako bariérová cena , fyzické doručenie podkladového aktíva. Počet akcií
2.
podkladového aktíva, ktoré budú doručené, budú vypočítané vydelením (i) 1.000 EUR so (ii) strike cenou. Hodnota týchto
akcií bude vo všeobecnosti nižšia ako hodnota, ktorú ste investovali. Ak by tento výpočet vyžadoval doručenie časti akcie
podkladového aktíva, namiesto toho, že dostanete túto časť, Vám bude vyplatený peňažný ekvivalent hodnoty tejto časti...
Podľa podmienok produktu sa určité dátumy uvedené vyššie a nižšie upravia, ak príslušný dátum nie je pracovný deň, alebo nie je
obchodný deň (podľa potreby). Akékoľvek úpravy môžu ovplyvniť výnos, ak nejaký získate.
V podmienkach produktu sa tiež ustanovuje, že ak sa vyskytnú určité mimoriadne udalosti, (1) produkt sa môže upraviť a / alebo (2)
emitent produktu môže predčasne ukončiť produkt. Tieto udalosti sú špecifikované v podmienkach produktu a týkajú sa hlavne
podkladového aktíva, produktu a emitenta produktu. Výnos (ak je nejaký), ktorý dostanete pri takomto predčasnom ukončení, sa
pravdepodobne bude líšiť od scenárov opísaných vyššie a splatenie môže byť nižšie ako suma, ktorú ste investovali.
Pri kúpe tohto produktu počas jeho životnosti môže kúpna cena zahŕňať nahromadený úrok poskytnutom na pomernom základe.
Nemáte žiadny nárok na dividendy z podkladového aktíva a nemáte právo na akýkoľvek ďalší nárok vyplývajúci z podkladového
aktíva (napr. hlasovacie práva).
1.

.

.

Podkladové aktívum

Podkladový trh
Nominálna hodnota
produktu

Bežné akcie Erste Group Bank AG
(ISIN: AT0000652011; Bloomberg:
EBS AV Equity)
Akcie

Strike cena

100,00% počiatočnej referenčnej
ceny

Cena bariéry

50,00% počiatočnej referenčnej ceny

1.000 EUR

Referenčná cena

Záverečná cena podkladového aktíva
podľa referenčného zdroja
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Emisná cena

100,00% nominálnej hodnoty
produktu

Referenčný zdroj

Wiener Börse AG

Mena produktu

Euro (EUR)

Referenčná cena v konečný dátum
ocenenia

Mena podkladového
aktíva
Upisovacie obdobie

EUR

Konečná referenčná
cena
Počiatočný dátum
ocenenia
Konečný dátum
ocenenia

Dátum vydania

02.10.2019

Deň splatnosti / trvanie

01.11.2023

Počiatočná referenčná
cena

Referenčná cena v počiatočný
dátum ocenenia

Autocall cena bariéry

100,00% počiatočnej referenčnej
ceny

• Slovensko a Nemecko: 16.09.2019
(vrátane 1) do 27.09.2019 14:00
(vrátane 2)

27.09.2019
27.10.2023

.

Typ
retailového
investora

Produkt má byť ponúkaný retailovým investorom, ktorí spĺňajú všetky nižšie uvedené kritériá:
1.

majú schopnosť urobiť kvalifikované investičné rozhodnutie prostredníctvom dostatočných znalostí a znalostí o produkte a
jeho špecifických rizikách a odmenách, so skúsenosťami s investovaním do a/alebo držaním viacerých podobných
produktov, ktoré poskytujú podobnú trhovú expozíciu, buď samostatne alebo prostredníctvom profesionálneho poradenstva;

oni hľadajú príjem, očakávajú, že pohyb v podkladovom nástroji bude fungovať spôsobom, ktorý prinesie priaznivý výnos,
majú investičný horizont odporúčanej doby držby špecifikovanej nižšie a rozumejú, že produkt môže byť predčasne
ukončený;
3.
prijímajú riziko, že emitent nemohli zaplatiť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z produktu, ale inak a sú schopní zniesť
celkovú stratu ich investície; a
4.
sú ochotní akceptovať úroveň rizika na dosiahnutie potenciálnych výnosov, ktoré sú v súlade so súhrnným ukazovateľom
rizika, ktorý je uvedený nižšie.
Produkt nie je určený na ponúkanie retailovým klientom, ktorí nespĺňajú tieto kritériá.
2.

2. Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ
rizika

Nízke riziko

Vysoké riziko
V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 4 roky a 1 mesiac. Skutočné
riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne alebo speňažíte a môžete získať späť menej. Nie je
zaručené, že produkt bude možné ľahko predať, alebo ho budete môcť predať za cenu, ktorá výrazne
ovplyvní Váš výnos.

Súhrnný ukazovateľ rizika slúži k porovnaniu úrovne rizika tohto produktu s inými produktmi. Ukazuje pravdepodobnosť straty investície
spôsobenej pohybmi na trhu alebo ako dôsledok našej platobnej neschopnosti.
Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje stredne vysokú rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty budúcej
výkonnosti na stredne vysokej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé trhové podmienky budú mať vplyv na našu platobnú
schopnosť.
Nezabudnite na kurzové riziko: ak sa mena produktu líší od meny krajiny, v ktorej žijete, získate platby v inej mene, tým pádom výnos
bude závisieť na výmennom kurze medzi týmito dvoma menami. Toto riziko sa nezohľadnuje v uvedenom ukazovateli.
V prípade fyzického doručenia podkladového aktíva pri ukončení produktu môže dôjsť k strate, ak hodnota podkladového aktíva
poklesne medzi ukončením produktu a dátumom, kedy je podkladové aktívum pripísané na Váš účet cenných papierov.
Tento produkt nedisponuje žiadnou ochranou voči budúcej výkonnosti trhu, preto je možné, že príde k strate časti alebo celej Vašej
investície.
Ak nebudeme schopní zaplatiť naše záväzky, mohli by ste prísť o celú investíciu.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa týkajú produktu, nájdete v sekcii "7. Ďalšie relevantné informácie", ktoré sú uvedené v
prospekte a jeho dodatkoch k riziku.
Scenáre
výkonnosti

V budúcnosti nie je možné presne predpovedať vývoj trhu. Uvedené scenáre sú len náznakom niektorých možných výsledkov
založených na nedávnych výnosoch. Skutočné výnosy by mohli byť nižšie.
Investícia: 10.000,00 EUR
1 rok

3 roky

4 roky a 1 mesiac
(Odporúčaná doba
držby)

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

5.036,48 EUR

4.560,13 EUR

3.900,70 EUR

-49,50%

-18,10%

-14,93%

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

9.333,92 EUR

11.219,28 EUR

10.465,00 EUR

-6,64%

4,06%

1,14%

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

10.390,46 EUR

10.465,00 EUR

10.465,00 EUR

3,89%

1,55%

1,14%

Scenáre

Stresový scenár

Nepriaznivý scenár

Neutrálny scenár
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Priaznivý scenár

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

10.395,50 EUR

10.930,00 EUR

11.860,00 EUR

3,94%

3,09%

4,55%

.

Táto tabuľka ukazuje peniaze, ktoré by ste mohli získať naspäť počas nasledujúcich 4 rokov a 1 mesiaca podľa rôznych scenárov za
predpokladu, že investujete 10.000,00 EUR.
Uvedené scenáre ukazujú, ako sa môže vyvíjať Vaša investícia. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Môžete ich
porovnať so scenárom iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti
týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto investícií a nepredstavujú presný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti
od výsledkov na trhu a od toho ako dlho si produkt ponecháte. Stresový scenár ukazuje, čo môžete získať späť v extrémnych trhových
podmienkach a neberie do úvahy situáciu, kedy nie sme schopní Vám zaplatiť.
Údaje uvedené v tabuľke zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia obsahovať náklady, ktoré zaplatíte Vášmu
poradcovi či predajcovi produktu. Údaje neberú do úvahy Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže taktiež ovplyvniť celkové
zhodnotenie Vašej investície.

3. Čo sa stane, ak emitent nebude schopný vyplácať?
Ste vystavení riziku, že emitent nebude schopný splniť svoje povinnosti v súvislosti s produktom, napríklad v prípade bankrotu alebo oficiálnej smernice
na riešenie krízovej situácie alebo v prípade určitých opatrení na riešenie krízových situácií nariadených príslušným orgánom na riešenie krízových
situácií v prípade krízy emitenta. V takom prípade má orgán pre riešenie kríz širokú právomoc prijať opatrenia, napr. znížiť nároky investorov až na
nulu, ukončiť alebo zmeniť produkty na akcie emitenta, pozastaviť práva emitenta. To môže významne nepriaznivo ovplyvniť hodnotu produktu a mohlo
by viesť k strate časti alebo celej Vašej investície do produktu. Tento produkt nie je vkladový produkt a ako taký nie je krytý žiadnym systémom ochrany
vkladov.

4. Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré zaplatíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové náklady
zohľadňujú jednorázové, priebežné a nepriame náklady.
Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré ukončenie. Údaje
predpokladajú, že investujete 10.000,00 EUR. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.
Náklady v
Investícia: 10.000,00 EUR
priebehu
V prípade, že sa necháte
V prípade, že sa necháte
V prípade, že sa necháte
Scenáre
času
vyplatiť po 1 roku
vyplatiť po 3 rokoch
vyplatiť na konci odporúčanej
doby držania
Celkové náklady

335,93 EUR
324,31 EUR
250,39 EUR
Vplyv na výnos (RIY) ročne
3,36%
1,08%
0,61%
Osoba, ktorá Vám predáva tento produkt, alebo ktorá Vám poskytuje poradenstvo, môže účtovať ďalšie náklady. V takomto prípade Vám
táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže Vám, aký vplyv budú mať všetky náklady na Vašu investíciu v priebehu času.
.

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 ročne
Jednorázové náklady
Vstupné náklady

Vplyv nákladov, ktoré už boli
zahrnuté v cene.
Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri
ukončení Vašej investície pri
splatnosti produktu.

0,61%

Výstupné náklady

0,00%

.

5. Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?
Odporúčaná doba držby: 4 roky a 1 mesiac
Cieľom produktu je poskytnúť Vám výnos opísaný v bode "1. O aký produkt ide?" vyššie. Platí to však iba vtedy, keď je produkt držaný do splatnosti.
Preto sa odporúča, aby sa produkt držal až do 01.11.2023 (splatnosť).
Produkt nezaručuje možnosť dezinvestovať inak ako predajom produktu buď (1) prostredníctvom burzy (ak sa s výrobkom obchoduje na burze), alebo
(2) mimo burzy, ak existuje ponuka pre takýto produkt. Žiadne poplatky ani sankcie nebudú účtované emitentom za žiadnu takúto transakciu, avšak
poplatok za vykonanie transakcie môže byť účtovaný Vašim sprostredkovateľom, ak je to relevantné. Predaním produktu pred jeho splatnosťou môžete
dostať späť menej, než by ste dostali, keby ste produkt držali až do splatnosti.
.

Burzové zaradenie

Börse Frankfurt Zertifikate (Open Market)

Cenová ponuka

Percentá

Najmenšia obchodovateľná 1.000 EUR
jednotka
Pri volatilných alebo neobvyklých trhových podmienkach alebo v prípade technických porúch / výpadkoch môže byť nákup a / alebo predaj produktu
dočasne zablokovaný a / alebo pozastavený a nemusí byť vôbec možný.
.

6. Ako sa môžem sťažovať?
Každá sťažnosť týkajúca sa správania osoby poskytujúcej poradenstvo alebo predaj produktu môže byť predložená priamo tejto osobe.
Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa produktu alebo správania sa výrobcu tohto produktu je možné podať písomne na tejto adrese: One Cabot Square,
London E14 4QJ, United Kingdom, emailom na: kid.enquiries@credit-suisse.com alebo na webovej stránke: www.credit-suisse.com/derivatives.

7. Ďalšie relevantné informácie
Prospekt vrátane všetkých dodatkov a konečných podmienok sa uverejňujú na internetovej stránke emitenta v súlade so zákonom (www.creditsuisse.com/derivatives). Ak chcete získať ďalšie podrobné informácie vrátane informácií o štruktúre a rizikách spojených s investíciou do produktu,
prečítajte si tieto dokumenty. Okrem toho sú tieto doklady k dispozícii bezplatne na adrese One Cabot Square, Londýn E14 4QJ, Veľká Británia.
Informácie obsiahnuté v tomto kľúčovom informačnom dokumente nepredstavujú odporúčanie na nákup alebo predaj produktu a nenahradia
individuálne poradenstvo vašej banky alebo vášho poradcu.
Ponuka týchto produktov nebola zaregistrovaná podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933. Tento produkt nesmie byť priamo alebo
nepriamo ponúkaný ani predávaný v Spojených štátoch amerických alebo osobám z USA. Pojem "osoby z USA" je definovaný v nariadení S podľa
zákona o cenných papieroch v USA z roku 1933 v znení zmien a doplnení.
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