Sdělení klíčových informací
Účel
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál.
Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům,
možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
Název produktu: Měnový prémiový vklad v USD 02/2018
Pro další informace volejte
800 207 207

Emitent: Česká spořitelna, a. s.

www.investicnicentrum.cz

Podle regulace České národní banky
(ČNB)

Sdělení vytvořené 30. 1. 2018

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ
Investujete do investičního instrumentu kategorie strukturovaný vklad.

Cíle
Tento produkt je vhodný pro investora, který nepředpokládá vysokou proměnlivost (míru kolísání) směnného
kurzu mezi měnou vkladu a referenční měnou.
Pokud u nás složíte vklad, vyplatíme Vám výnos odpovídající součtu denních úroků propočítávaných od data
startu až do posledního dne pozorování. (Závěrečný den je poslední den, kdy se propočítá denní úročení.)
Ten den, kdy bude referenční směnný kurz v rozhodném pásmu, připočteme Vám prémiovou denní úrokovou
sazbu, která je vyšší než standardní denní úroková sazba. V ostatní dny Vám připočteme standardní denní
úrokovou sazbu. Rozhodný směnný kurz (a tedy i rozhodné pásmo) se stanoví poslední den každého měsíce.
Vklad bude vyplacen spolu s celkovým započteným výnosem k datu splatnosti.
Datum zahájení prodeje
Datum startu
První den pozorování
Poslední den pozorování
Datum splatnosti
Měna vkladu
Referenční měna
Referenční kurz
Standardní denní úroková sazba
Prémiová denní úroková sazba
Rozhodný kurz
Rozhodné pásmo

31. 1. 2018
28. 2. 2018
1. 3. 2018
27. 2. 2019
28. 2. 2019
USD
EUR
podíl denních závěrečných kurzů ČNB CZK/EUR a
CZK/USD (směnný kurzu USD/ EUR)
1,50 % p. a.
2,50 % p. a.
směnný kurz USD/EUR v den předcházející prvnímu dni
v kalendářním měsíci od data startu
od 0 do + 10 US centů nad rozhodným kurzem

Zamýšlený retailový investor
Produkt je určený pro retailové investory, kteří vklad budou držet po stanovenou dobu a neukončí ho před
stanoveným datem splatnosti. Tito investoři kladou důraz na plnou garanci návratnosti kapitálu. Retailový
investor má předchozí znalosti nebo dostatečné zkušenosti ve vztahu k tomuto nebo k podobnému produktu.
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
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Nižší riziko
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Vyšší riziko

Souhrnný ukazatel rizikovosti vychází z předpokladu, že produkt budete držet do data
splatnosti. Jestliže ukončíte investici předčasně, skutečné riziko se může výrazně
změnit a můžete dostat zpět méně. Za předčasný odprodej budete muset uhradit cenu
za předčasné ukončení vkladu.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 1 ze 7, což je nejnižší třída rizik. To oceňuje pravděpodobnost možné ztráty
z budoucí výkonnosti na velmi nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu
ovlivní naše možnosti Vám zaplatit.
Máte právo získat zpět nejméně 100% svého kapitálu. Jakákoli částka, která to přesahuje, a jakýkoli další
výnos závisí na budoucí výkonnosti trhu a jsou nejisté.
Tato ochrana proti budoucí výkonnosti trhu se však neuplatní, pokud provedete odprodej před datem splatnosti.
Pokud nebudeme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohl/a byste přijít o celou svou investici.

Scénáře výkonnosti
Pokud budete
držet tento
produkt do data
splatnosti

Investice 1 000 USD
Scénáře
Stresový scénář

Nepříznivý scénář

Umírněný scénář

Příznivý scénář

Možná částka k výplatě po odpočtu nákladů
Průměrný výnos za rok

1019 USD
1,74 %

Možná částka k výplatě po odpočtu nákladů
Průměrný výnos za rok

1020 USD
1,86 %

Možná částka k výplatě po odpočtu nákladů
Průměrný výnos za rok

1021 USD
1,98 %

Možná částka k výplatě po odpočtu nákladů
Průměrný výnos za rok

1023 USD
2,10 %

Tato tabulka ukazuje možné výsledky Vaší investice, tedy částky, které by bylo možné získat podle různých
scénářů do data splatnosti vkladu za předpokladu, že investujete 1 000 USD. Zobrazené scénáře můžete
porovnat se scénáři ostatních produktů.
Uvedené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na znalostech různých výsledků vývoje
investice v minulosti, a nejsou proto přesným ukazatelem výsledku investice v budoucnosti. Stresový scénář
ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy bychom
Vám nebyli schopni zaplatit.
Co skutečně dostanete zpět, bude záviset na skutečném vývoji trhu a na tom, jak dlouho budete svou investici
držet.
Tento vklad nelze snadno vyinkasovat. Budete-li ho přesto chtít ukončit před datem splatnosti, budeme vám za
to účtovat cenu za předčasné ukončení vkladu.
Úroky z vkladu se zdaní srážkovou daní.
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Co se stane, když Česká spořitelna, a.s. nebude schopna uskutečnit výplatu?
Vaše pohledávky ze smlouvy o prémiovém vkladu jsou, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o
bankách, pojištěny v rámci systému pojištění pohledávek z vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů.

S jakými náklady je investice spojena?
28. 2. 2019
(doporučená doba
držení)

Investice 1 000 USD
Scénáře
Náklady celkem

4,60 USD

Dopad na výnos (RIY) ročně

0,46%

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné
poplatky. 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:
 dopad různých typů nákladů na roční výnos investice, který byste mohl/a získat na konci doporučené
doby držení
 význam různých kategorií nákladů

Tato tabulka ukazuje dopad nákladů na roční výnos
Jednorázové
náklady
Průběžné
náklady

Náklady na založení
produktu

0,46%

Dopad nákladů je již zahrnut v ceně.

Náklady na ukončení
produktu

2,00 %

Dopad nákladů na ukončení Vaši investice k datu
splatnosti

Jiné průběžné náklady

0,00 %

Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na
správu Vašich investic.

Jak dlouho bych měl/a investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: do 28. 2. 2019
Doba, po kterou má být tento produkt držen, je až do data jeho splatnosti. Předčasné ukončení vkladu Vám
způsobí ztrátu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Se všemi stížnostmi na vysvětlení produktu, na osobu poskytující poradenství, nebo osobu, která produkt
prodává, se obracejte na Českou spořitelnu, a.s. Stížnost nám můžete předat v otevírací době v našich
pobočkách, na bezplatné info lince 800 207 207, prostřednictvím elektronického bankovnictví, na e-mailu
csas@csas.cz, nebo na sociálních sítích České spořitelny. Nebudete-li s vyřízením spokojeni, obraťte se na
tým Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny, Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4. e-mail:
ombudsman@csas.cz.

Jiné relevantní informace
Detailní popis tohoto produktu najdete na internetových stránkách České spořitelny, www.investicnicentrum.cz.
Podrobné podmínky produktů najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a. s. a
Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s. pro poskytování investičních služeb.
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