Sdělení klíčových informací ("KID")
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.
Produkt
Název produktu
PDCP 3,6% EURO STOXX 50® Deep Barrier 10
Identifikátor produktu
ISIN: XS1925390723 | Valor: 44599031 | Sériové číslo: SPLB2019-14C7
Tvůrce PRIIP
Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/kid). Emitent produktu je Credit Suisse AG jednající
prostřednictvím své londýnské pobočky
Pro více informací volejte +44 207 883 1900
Příslušný orgán dohledu tvůrce
Schváleno úřadem Prudential Regulation Authority (UK) a regulováno úřadem Financial Conduct Authority (UK)
PRIIP
a Prudential Regulation Authority (UK)
Datum a čas vydání
13.02.2019 12:28 SEČ místní čas
Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.
1. O jaký produkt se jedná?
Typ
Dluhopisy podléhající anglickému právu
Cíle
(Pojmy, v
tomto oddíle
vyznačené
tučně, jsou
vysvětleny v
níže uvedené
tabulce
(tabulkách).)

Produkt je navržen tak, aby poskytl výnos formou (1) pravidelných fixních úrokových plateb a (2) a peněžité platby při ukončení produktu.
Doba konání a výše této platby bude záviset na výkonnosti podkladového aktiva. Produkt má pevně určenou dobu platnosti a bude
ukončen v den splatnosti, pokud není ukončen dříve. Platba při splatnosti nepřesáhne 10.000 CZK. Pokud kterýkoliv obchodní den
během období sledování bariéry podkladové aktivum klesne pod 49,00% počáteční referenční úrovně, může být částka vyplacená
při splatnosti produktu nižší než nominální částka produktu nebo dokonce 0
Předčasné ukončení po autocallu: Produkt bude ukončen přede dnem splatnosti, pokud je v kterýkoliv den sledování autocall ,
referenční úroveň rovna nebo vyšší než příslušná úroveň autocall bariéry. Při kterémkoliv takovém předčasném ukončení, obdržíte v
nejbližší následující autocall platební den, navíc ke konečné platbě úroku, peněžitou částku rovnu autocall platbě ve výši 10.000 CZK.
Žádné platby úroků nebudou uskutečněny v jakýkoliv den po tomto autocall platebním dni. Příslušné dny a úrovně autocall bariéry
jsou uvedeny v tabulce (tabulkách) níže.
.

Dny autocall sledování

Úrovně autocall bariér

Autocall platební dny

23.03.2020
22.03.2021

100,00%*
95,00%*

30.03.2020
29.03.2021

21.03.2022
95,00%*
28.03.2022
21.03.2023
90,00%*
28.03.2023
* počáteční referenční úrovně.
Úrok : Nebyl-li produkt ukončen předčasně, každý den úrokové platby obdržíte úrokovou platbu ve výši 360 CZK. Úrokové platby
nejsou vázány na výkonnost podkladového aktiva. Náležité dny jsou zobrazeny v tabulce níže.
.

.

Dny úrokových plateb
30.03.2020
29.03.2021
28.03.2022
28.03.2023
Den splatnosti
Ukončení v den splatnosti:Pokud není produkt ukončen předčasně, obdržíte v den splatnosti:
.

1.

pokud konečná referenční úroveň je rovna nebo vyšší než 85,00% počáteční referenční úrovně, bez ohledu na to, zda došlo k
bariérové události, peněžitou platbu ve výši 10.000 CZK;

pokud konečná referenční úroveň je nižší než 85,00% počáteční referenční úrovně a nedošlo k bariérové události ,
peněžitou platbu ve výši 10.000 CZK; nebo
pokud konečná referenční úroveň je nižší než 85,00% počáteční referenční úrovně a došlo k bariérové události,peněžitou
3.
platbu přímo spojenou s výkonem podkladového aktiva . Tato částka bude rovna (i) nominální částce produktu násobené (ii)
(A) konečná referenční úroveň děleno (B) počáteční referenční úroveň.
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 podkladového aktiva, 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 zakoupení produktu v průběhu jeho životnosti může kupní cena zahrnovat přirostlý úrok vypočtený poměrným způsobem.
2.

.

.

Podkladové aktivum

EURO STOXX 50® Price Index (ISIN:
EU0009658145; Bloomberg: SX5E
Index)

Trh podkladového aktiva Equity
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Bariérová úroveň

49,00% z počáteční referenční
úrovně

Bariérová událost

Referenční úroveň je nižší než
bariérová úroveň v obchodní den
během období sledování bariéry
DocID: 10e1f043-7685-478e-988e-59f7e863f898

Nominální částka
produktu
Emisní kurs

10.000 CZK
100,00% nominální částky produktu

Období sledování
bariéry
Referenční úroveň

21.03.2019 (mimo tohoto dne) 21.03.2024 (včetně)
Uzavírací úroveň podkladového
aktiva dle referenčního zdroje

Měna produktu

Česká koruna (CZK)

Referenční zdroj

STOXX

Měna podkladového
aktiva

Euro (EUR)

Konečná referenční
úroveň

Referenční úroveň v den konečného
ocenění

upisovací období

25.02.2019(včetně) do
21.03.2019(včetně) 16:00 (SEČ)

Den počátečního
ocenění

21.03.2019

Den emise

28.03.2019

Den konečného ocenění 21.03.2024

Počáteční referenční
úroveň

Refereční úroveň v den počátečního
ocenění

Den / termín splatnosti

28.03.2024

.

Zamýšlený
retailový
investor

Produkt je určen retailovým investorům, kteří splňují všechna níže uvedená kritéria:
1.

mají schopnost činit informovaná investiční rozhodnutí díky dostatečnému množství znalostí a pochopení produktu a jeho
specifických rizik a odměn, se zkušenostmi s investováním do a / nebo držením řady podobných produktů poskytujících
podobnou tržní expozici, buď samostatně nebo prostřednictvím profesionálního poradenství;

2.

usilují o příjem, očekávají pohyb podkladového aktiva způsobem, který vytváří příznivý výnos, mají investiční horizont v délce
doporučené doby držení uvedené níže a rozumí, že produkt může být ukončen předčasně;

3.

akceptují riziko, že emitent nemusí být schopen platit nebo plnit své závazky dle podmínek produktu, a jsou schopni snést
úplnou ztrátu své investice; a

jsou ochotni k dosažení potenciálních výnosů akceptovat míru rizika, která je v souladu se souhrnným ukazatelem rizik
znázorněným níže.
Produkt není určen k nabízení pro retailové investory, kteří nesplňují tato kritéria.
4.

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

Nižší riziko

Vyšší riziko
Ukazatel rizik přepokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může výrazně měnit pokud
dojde k předčasnému vyinkasování investice, což může mít za následek vyplacení nižší částky. Možná
nebudete schopni prodat svůj produkt snadno, nebo ho budete muset prodat za cenu, která výrazně ovlivní
to, kolik získáte zpět.

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 4 ze 7, což je střední třída rizik. To řadí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úroveň a
vliv špatných tržních podmínek na naší schopnost Vám platit je velmi nepravděpodobný.
Berte na vědomí kurzové riziko: Pokud se měna produktu líší od měny země, v které žijete, získate platby v jiné měně, tím pádem
výnos bude závisiet na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko se nezohledňuje v uvedeném ukazateli.
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

Investice: 300.000,00 CZK
Scénáře

Stresový scénář

Nepříznivý scénář

Umírněný scénář

Příznivý scénář

1 rok

3 roky

5 let
(Doporučená doba
držení)

Možná vyplacená částka
po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos

182.651,96 CZK

169.600,25 CZK

146.471,54 CZK

-38,80%

-14,48%

-10,24%

Možná vyplacená částka
po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos

274.849,60 CZK

313.760,80 CZK

310.800,00 CZK

-8,32%

1,53%

0,72%

Možná vyplacená částka
po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos

310.800,00 CZK

310.800,00 CZK

310.800,00 CZK

3,57%

1,20%

0,72%

Možná vyplacená částka
po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos

310.800,00 CZK

321.600,00 CZK

354.000,00 CZK

3,57%

2,40%

3,60%

.

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět během následujících 5 let podle různých scénářů, za předpokladu, že
investujete částku 300.000,00 CZK.
Uvedené scénáře ilustrují, jaký výkon by vaše investice mohla podávat. 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, ale nejsou
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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.
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 emitent není schopen uskutečnit výplatu?
Jste vystaven(a) riziku, že emitent nemusí být schopen dostát svým závazkům v souvislosti s produktem např. v případě insolvence či v případě
úředních opatření pro řešení krizí. To může významně nepříznivě ovlivnit hodnotu produktu a vést ke ztrátě části či celé Vaší 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 tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje
předpokládají, že investujete 300.000,00 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.
Náklady v
Investice: 300.000,00 CZK
čase
Scénáře
Pokud vyinkasujete po 1 roce Pokud vyinkasujete po 3 letech Pokud vyinkasujete na konci
doporučené doby držení
Celkové náklady

10.855,11 CZK
10.594,05 CZK
9.065,29 CZK
Dopad na výnos (RIY) ročně
3,62%
1,18%
0,60%
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 různých typů nákladů na výnos z investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení.
Význam různých kategorií nákladů.

.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně.
Jednorázové náklady
Vstupní náklady

Dopad nákladů již zahrnutých v
ceně.
Dopad nákladů na ukončení Vaší
investice při její splatnosti.

0,60%

Výstupní náklady

0,00%

.

5. Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 5 let
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 28.03.2024 (splatnost).
Produkt negarantuje možnost zrušení investice s výjimkou prodeje produktu buď (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

Cenová kotace

Procenta

Nejmenší obchodovatelná 10.000 CZK
jednotka
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?
Jakákoliv stížnost týkající se chování osoby poskytující poradenské služby ve vztahu k produktu či produkt prodává, může být stížnost podána přímo
této osobě.
Stížnosti na produkt nebo jednání tvůrce tohoto produktu můžete doručit písemně na adresu: One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom,
nebo zaslat emailem na kid.enquiries@credit-suisse.com nebo mohou být vyřízeny na webové stránce www.credit-suisse.com/kid.

7. Jiné relevantní informace
Informace obsažené v tomto Sdělení klíčových informací nejsou doporučením k nákupu nebo prodeji tohoto produktu a nenahrazují osobní konzultaci s
Vaší bankou nebo poradcem.
Produkt není v žádném případě sponzorován, prodáván či podporován jakýmkoli relevantním akciovým trhem, indexem, burzou nebo spozorem indexu
. Další informace ve vztahu k indexu je k dispozici u správce indexu.
Nabízení tohoto produktu nebylo registrováno podle zákona o cenných papírech z roku 1933 (U.S. Securities Act). Tento produkt nesmí být nabízen
nebo prodáván, přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických nebo americkým subjektům ("U.S. person"). Termín "americký subjekt" je
definován v dokumentu Regulation S v zákoně o cenných papírech z roku 1933 (U.S. Securities Act), ve znění pozdějších předpisů.
Jakákoli další dokumentace týkající se produktu, zejména dokumentace vydaní programu, veškeré dodatky a podmínky produktu jsou k publikovány na
www.credit-suisse.com/kid, vše v souladu s právními předpisy. Tyto dokumenty jsou také zdarma dostupné na One Cabot Square, London E14 4QJ,
United Kingdom.
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