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BONUSOVÉ CERTIFIKÁTY
Atraktivní investiční příležitost na trzích bez výrazných trendů!
Každý, kdo se zodpovědně stará o své peníze, se snaží
hledat co nejefektivnější investiční řešení. Tato definice však
může pro někoho znamenat hledání maximálního výnosu
bez ohledu na případná tržní rizika, pro někoho pak hledání
řešení, které peníze zhodnotí např. nad úroveň inflace
bez významnějšího vystavování se tržním rizikům.

Vyhledávat efektivní řešení odpovídající požadavkům
a potřebám klientů není jednoduché. O to více v současném
prostředí nízkých úrokových sazeb, které není moc příznivé
pro konzervativní investiční nástroje a tedy pro konzervativněji
laděné investory. Pro dosažení alespoň trochu zajímavého
výnosu je tak třeba sáhnout i po investičních produktech
nesoucích tržní rizika např. akciových či komoditních trhů.
Z pohledu dynamického investora, ochotného tržní rizika
podstupovat, je důležité najít investiční řešení, které např.
umožní spekulovat na pokles aktiva, má-li silný názor na trh
a dané aktivum a věří, že vývoj jeho kurzu nabere směr dolů.

Investiční certifikáty mohou naplnit potřeby a přání
všech klientů, nezávisle na jejich konzervativnosti či
požadavku na maximální výnos!

Široká škála investičních
strategií vhodných pro všechny
typy investorů!
Investiční certifikáty jsou moderní finanční produkty,
které umožňují investovat do prakticky všech tržních
segmentů a podkladových aktiv. Podkladovými aktivy obvykle
bývají akcie, akciové indexy, komodity či komoditní indexy,
obecně lze konstatovat, že certifikáty umožňují podílet se
na vývoji v podstatě jakéhokoliv podkladového aktiva.

Erste Bank – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného
emitenta bonusových certifikátů!
Certifikáty lze v průběhu života kdykoliv nakoupit nebo
prodat za aktuální tržní cenu. Likviditu garantuje emitent
certifikátů Erste Bank. Certifikáty jsou obchodovány na Burze
cenných papírů Praha, a. s.

Bonusové certifikáty
Obvykle umožňují podílet se neomezeně na výnosech
na trhu bez jednoznačného trendu. Díky mechanismu,
který je do nich zabudován, může investor získat dodatečný
výnos – bonus, dokud se cena podkladového aktiva pohybuje
nad určitou minimální cenou (hranicí). Jakmile cena klesne
pod tuto hranici, kopíruje certifikát výkonnost podkladového
aktiva v poměru 1 : 1. Pohyb kurzu nad minimální hranicí
poskytuje investorovi částečnou ochranu pro případ mírného
poklesu cen. V případě, že se cena podkladového aktiva
(akcie/komodity/indexu) propadne na minimální hranici nebo
ji prolomí, přestává mechanismus bonusu platit a z certifikátu se stává přímá investice do akcie nebo do indexu či
komodity.

Úroveň bonusu, která určuje jeho výplatu, je nastavena nad
aktuální cenu podkladového nástroje při vydání certifikátu.
Ochranná bariéra je nastavena pod počáteční hodnotu.
Pokud má konkrétní certifikát také cap (maximální výplatu),
je tento cap nastaven na úroveň bonusu nebo nad něj.
Aktuální cena certifikátu se bude vyvíjet v závislosti na
skutečné ceně podkladového aktiva a v případě měnově
nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) také na
aktuálním směnném kurzu koruny vůči měně podkladového
aktiva (pokud je podkladové aktivum v jiné měně, než CZK).
Cena pokladového aktiva bude sledována průběžně až do
data splatnosti.
Mohou nastat následující dva případy:
Pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena
podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu
bariéry, bude pro výplatu použita Hodnota bonusu.
Klient tedy obdrží Maximální částku, která se vypočte
vynásobením Hodnoty bonusu Poměrem. To platí pro
měnově zajištěný certifikát (quanto certifikát). V případě
měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát)
je Maximální částka uváděna v měně podkladového
aktiva a v den splatnosti se přepočte aktuálním kurzem
z měny podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové aktivum v jiné měně než CZK). Pokud je k datu
splatnosti cena podkladového aktiva vyšší než Hodnota
bonusu, tak bude pro výplatu použita tato cena, ale
pouze do výše hodnoty CAP. Hodnota CAP stanovuje
maximální hodnotu použitou pro výplatu. Pokud se tedy
hodnota CAP = Hodnotě bonusu, tak i v tomto případě
je pro výplatu použita Hodnota bonusu a ne cena
podkladového aktiva.
Klesne-li v průběhu trvání certifikátu cena podkladového aktiva na úroveň bariéry nebo pod ní, nebude
vyplacen bonus. Pro výplatu bude použita aktuální
hodnota podkladového aktiva. Klient tedy obdrží částku,
která se vypočte vynásobením aktuální hodnoty podkladového aktiva Poměrem. To platí pro měnově zajištěný
certifikát (quanto certifikát). V případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) se tato částka
v den splatnosti přepočte aktuálním kurzem z měny
podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové
aktivum v jiné měně než CZK).

– Příklad:* Pokud podkladové aktivum (např. akciový index)
neztratí oproti emisní hodnotě nikdy více než 50 procent,
bude při splatnosti vyplaceno 140 procent emisní ceny.
– Příklad:* Pokud bude při splatnosti stanovená minimální
hranice (zde 50 procent hodnoty podkladového aktiva)
prolomena, bude se tento Bonusový certifikát chovat jako
podkladové aktivum (např. akciový index), bude tedy
vyplacena stejná hodnota jako je hodnota podkladového
aktiva, např. pouze 20 % emisní ceny.
– Příklad:* Pokud bude při splatnosti hodnota podkladového
aktiva vyšší než 140 procent, bude vyplacena stejná
hodnota, jaké dosáhlo podkladové aktivum.
*

Viz obrázek na první straně.

Výhody Bonusových certifikátů:
– Atraktivní výnos, i když nedojde k růstu ceny
podkladového aktiva nebo i při jeho poklesu, nedotkne-li
se nebo nepoklesne pod stanovenou minimální hranici.
– Díky částečné ochraně přinášejí Bonusové certifikáty
větší bezpečí do investičního portfolia.

Jak bonusové certifikáty reagují na…
... rostoucí trhy?
Při růstu trhů investor obdrží výplatu bonusu k datu splatnosti. Pokud certifikát není limitován, participujete přímo
z vývoje podkladového aktiva, jakmile se cena podkladového
aktiva dostane nad úroveň bonusu.
... stabilní trhy?
Pokud jsou trhy stabilní, investor získá výplatu bonusu k datu
splatnosti.
... klesající trhy?
Při poklesu trhů investor obdrží výplatu bonusu k datu
splatnosti, pokud cena podkladového aktiva neklesne
na stanovenou minimální hranici nebo pod ni. Pokud se tak
ovšem stane, nebude bonus vyplacen a Bonusový certifikát
se řídí výkonností podkladového aktiva až do data splatnosti.

Přehled podkladových aktiv Bonusových certifikátů
(příklady): Gold (zlato), Telefonica O2, WTI Light Sweet
(ropa), Apple, akciový index DAX.

Aktuální seznam všech Investičních certifikátů, jejich ceny
a další informace naleznete na www.investicnicentrum.cz.

Důležité upozornění
Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice
do Bonusových certifikátů emitovaných Erste Group Bank AG
Vám rádi poskytnou Vaši bankéři, nebo je získáte na investičním portále www.investicnicentrum.cz. Hodnota investované
částky a výnos z ní může stoupat i klesat, přičemž není
zaručena návratnost původně investované částky. Minulá
výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vypořádání při
splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních
dnů.
Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, a. s.,
útvar Finanční trhy – retailové investice, ve spolupráci s Erste
Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty
v něm uvedené. Byl vypracován výhradně jako Obecná
informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení
České spořitelny, a. s., a Erste Group Bank AG, pobídku
k nákupu či prodeji, účasti na uvedených produktech (dále
jen „Finan- čních nástrojích“) či obchodní strategii, která
tento zahrnuje. Úplná informace o Finančních nástrojích je
uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem a Shrnutím emisního programu v českém jazyce a všemi
s nimi spojenými dodatky. Leták byl poprvé uvolněn
k rozšiřování 9. 5. 2017.
Veškeré informace naleznete na www.investicnicentrum.cz.
Elektronická verze prospektu a jeho dodatků je zveřejněna na
internetové stránce Erste Group Bank AG www.erstegroup.com.

