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Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1
ISIN: AT0000A2JSU7

Overview
Date: 2021/06/22 12:29:00

Bid

94.25
Difference

since inception

Ask

-0.02% (-0.02)

General attributes
Type of bond

Structured
bonds and
notes

Bond style

senior

Issuer type

financial
institution

Country of issue

AT

Current coupon

0.000%

Coupon style

variable

Coupon payment date

2025/11/12

Coupon payment period

at maturity

Yield to maturity p.a.
(before capital gains tax)

-

Value date

2020/10/05

Maturity

2025/11/12

Repayment value
Currency
Nominal value
Capital gains tax
Accrued Interest
Investor tolerance

100.00
CZK
10,000
0.00
1 (scale 1-7)

The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask
(MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little
informative value. Information about previous performance does not guarantee future
performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.

Advantages
Zajímavý potenciál výnosu až 40
% za dobu jeho trvání.
70% participace na pravidelně
pozorovaném vývoji široce
diverzifikovaného podkladového
aktiva – indexu Solactive ERSTE
Green Invest Index VC.
Pravidelné pozorování
podkladového aktiva. Výsledný
výnos je vypočten jako 70%
participace z průměru ročně
zafixovaných hodnot pozorovaného
podkladového aktiva.

Please read the disclaimer at the end of the document.

Details you should be aware of
PD RESPONSIBLE 1 garantuje
návratnost minimálně 100 % jeho
jmenovité hodnoty k datu
splatnosti.
Garance se nevztahuje na situace,
kdy dojde k selhání emitenta nebo
prodáte-li prémiový dluhopis před
jeho splatností.
Držitel PD RESPONSIBLE 1 nese
kreditní riziko emitenta.
Riziková váha produktu je 2 (na
škále od 1 do 7 od potenciálně
nižšího rizika a výnosu 1 k
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I při propadu podkladového
aktiva je při splatnosti díky garanci
vyplaceno vždy minimálně 100 %
jmenovité hodnoty PD
RESPONSIBLE 1.
Rychlá dostupnost prostředků. PD
RESPONSIBLE 1 můžete za
předpokladu standardních podmínek
na trhu prodat prostřednictvím České
spořitelny kdykoli před splatností, a
to za tržní cenu uvedenou v
kurzovním lístku České spořitelny. V
takovém případě se však cena může
pohybovat i pod 100 % jeho
jmenovité hodnoty. Garance
vyplacení min. 100 % jeho jmenovité
hodnoty se vztahuje k výplatě při
splatnosti.

potenciálně vyššímu riziku a výnosu
7) za předpokladu, že si produkt
ponecháte do data splatnosti.
Skutečné riziko se může podstatně
lišit, pokud provedete odprodej
předčasně.
Pokud využíváte portfoliový
způsob investičního
poradenství, požádejte svého
bankéře či investičního specialistu,
aby s Vámi vyhodnotil, zda by se
tento produkt měl stát součástí
Vašeho investičního portfolia.

PD RESPONSIBLE 1 je emitován v
českých korunách, investor nenese
měnové riziko.

Description
Pětiletý PD RESPONSIBLE 1 je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty
výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů.
Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za pět let s návratností min. 100 % jmenovité
hodnoty PD RESPONSIBLE 1 k datu jeho splatnosti.
Responsible, neboli odpovědný. Celospolečenské globální téma odpovědnosti se čím dál
více propisuje do životů nás všech. Odpovědnost společenská, sociální, odpovědnost vůči
životnímu prostředí, odpovědnost firemní politiky ve vztahu vůči zaměstnancům i obchodním
partnerům. Ve všech těchto oblastech významně ovlivňuje řízení firem i států. Chovat se
odpovědně, to je jasná budoucnost a směr, kterým se řídí a především budou řídit i
investiční strategie všech správců aktiv po celém světě. Nejedná se pouze o trend, který
může být líbivý v daném okamžiku, jedná se o budoucnost investování. Je to investiční
téma, které se již dnes opírá o budovaný legislativní rámec, o poměrně jasně definovaná
kritéria, která implementuje do svého řízení stále více společností. Jedná se o vysoké
standardy firemní odpovědnosti pokrývající tři definované oblasti ESG – Environmental,
Social, Governance (oblast životního prostředí, společensko-sociální, a řízení společností).
Více informací naleznete v letáku.

Payment notes
Jak PD RESPONSIBLE 1 funguje
Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 1 závisí na vývoji globálního indexu Solactive
ERSTE Green Invest Index VC.
Dne 5. 11. 2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování
zaznamenána jeho hodnota.
Z těchto 5 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota
podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD
RESPONSIBLE 1 + participace 70 % × (průměrná hodnota 5 pozorování

Please read the disclaimer at the end of the document.
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podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy
minimálně 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1.
Během doby trvání PD RESPONSIBLE 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 %
jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních
podmínek.
Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového
dluhopisu za dobu trvání PD RESPONSIBLE 1, tedy za 5 let.
Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně
chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného
podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na
závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě
podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 1. Pravidelné
pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu
podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).
Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
splatnost Prémiového dluhopisu je 12.11.2025
výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a.
s.
vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market
Minimum purchased amount: 1 piece
The Premium Bond can be sold even before the maturity date for the price in the
Česká spořitelna Exchange Rate List which you will find here at the Investment
Centre/Exchange Rate Lists
------------------------------------Note: The disbursement of the guaranteed amount depends on the ability of the issuer and
guarantor to meet its commitments arising from the guarantee.
Note 2.: Product risk rate weight is on a scale from 1 to 7 from a potentially lower risk and
yield of 1 to a potentially higher risk and yield of 7 assuming that you will keep the product
until the maturity date. The real risk may substantially differ, if you sell the product
prematurely. The product risk-weight is a guide for comparing the rate of risk in comparison
with others. It shows how likely it is that you can lose money as a consequence of
movements on the markets, or because the issuer will be unable to pay out the money.

Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest
rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our
consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally
regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the
information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a
binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before
using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.
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