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Účel 
Tento dokument Vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány ze zákona, aby Vám pomohly 
pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a aby Vám pomohly jej porovnat s jinými produkty. 
 

Produkt 
 

Prémiový dluhopis EURCZK 3 
 

ISIN XS2107381852  Kotace Není  

Tvůrce BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com 
Více informací na: +33 (0)1 57 08 22 00  Veřejná nabídka Ano, v České republice, od 27. ledna 2020 do 14. února 

2020 (oba dny včetně)  

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.  Příslušný orgán dozoru Autorité des marchés financiers (AMF)  

Ručitel BNP Paribas S.A.  
Datum zveřejnění Klíčových 
informací pro investory 15. ledna 2020 14:11:00 GMT   

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

O jaký produkt se jedná? 

Typ 

Tento produkt je certifikát, převoditelný dluhový nástroj. 

Cíle

 Cílem tohoto produktu je poskytnout Vám výnos vycházející z kladné výkonnosti CZK 
vůči EUR. 
 
V Den splatnosti obdržíte za každý certifikát: 
 

  1.  Pokud je výkonnost podkladového aktiva vyšší (ne rovna) než 100%: 
hotovostní platba ve výši nominální hodnoty. 

  2.  Pokud je výkonnost podkladového aktiva nižší než nebo rovna 100% a vyšší 
než (ne rovna) 99%: hotovostní platba ve výši nominální hodnoty navýšené o 
kupon. 

  3.  Pokud je výkonnost podkladového aktiva nižší než nebo rovna 99% a vyšší 
než (ne rovna) 98%: hotovostní platba ve výši nominální hodnoty navýšené o 
dvojnásobní kupon. 

  4.  Pokud je výkonnost podkladového aktiva nižší než nebo rovna 98%: 
hotovostní platba ve výši nominální hodnoty navýšené o trojnásobní kupon. 

Kde: 
 Počáteční referenční cena podkladového aktiva je fixovací sazba příslušného podkladového aktiva v den realizace.  
 Konečná referenční cena podkladového aktiva je fixovací sazba příslušného podkladového aktiva v den konečného ocenění.  
 Výkonnost podkladového aktiva je konečná referenční cena podkladového aktiva dělena jeho počáteční referenční cenou.   

Údaje o produktu 

Den realizace 14. února 2020  Emisní cena 100% 
Den emise 21. února 2020  Měna produktu CZK 
Den konečného ocenění 14. února 2023  Nominální hodnota (certifikátu) 10,000 CZK 
Den splatnosti 21. února 2023    

 

Kupon 6%    
 

 

Podkladové aktivum Fixovací sazba  

EURCZK fixovací sazba EURCZK fixovací sazba publikována denně na stránkách Bloomberg jako “BFIX” v nebo kolem 3.00 
odpoledne londýnského času. Kotovaná jako CZK za EUR. 

 

Podmínky produktu stanoví, že pokud dojde k určitým výjimečným událostem, (1) mohou být učiněny úpravy produktu a/nebo (2) emitent produktu může produkt předčasně ukončit. 
Tyto události jsou uvedeny v podmínkách produktu a souvisejí především s podkladovými aktivy, produktem a emitentem produktu. Výnos (bude-li nějaký), který obdržíte při takovém 
předčasném ukončení, se bude nejspíše lišit od scénářů uvedených níže a může být nižší než Vámi investovaná částka. 
Veškerá splatnost uvedená v tomto dokumentu (včetně možných zisků) se vypočítává na základě nominální hodnoty, bez nákladů, příspěvků na sociální zabezpečení a daní, které 
se vztahují na tento druh investice. 

Zamýšlený retailový investor 

Tento produkt byl navržen pro retailové (maloobchodní) investory, kteří: 

mají střednědobý investiční horizont (tři až pět let). 
chtějí investovat do produktu s kapitálovým růstem, potenciálně chtějí diverzifikovat své portfolio. 
usilují o ochranu nominální hodnoty při splatnosti. 
byli informováni nebo mají dostatečné znalosti o finančních trzích, jejich fungování, rizicích a třídě podkladového aktiva. 
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 

Ukazatel rizik 

1  2  3  4  5  6  7 

  
Nižší riziko Vyšší riziko 

 

  

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte až do splatnosti. Skutečné riziko se může 
podstatně lišit, pokud provedete odprodej produktu předčasně a můžete získat zpět méně. Může se 
stát, že nebudete schopni produkt lehce prodat nebo jej budete muset prodat za cenu, která značně 
ovlivní, jakou částku obdržíte zpět. 

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů 
na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. 
Zařadili jsme tento produkt do třídy 1 ze 7, což je nejnižší třída rizika. 
To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že nepříznivé tržní podmínky ovlivní naši schopnost Vám zaplatit. 
Platbu budete dostávat v měně produktu, která se může lišit od Vaší domácí měny. V tomto případě věnujte pozornost rizikům v souvislosti s měnami. Konečný výnos pak závisí 
na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není zohledněno ve výše uvedeném ukazateli. 
 Máte právo získat zpět nejméně 100% svého kapitálu (kapitál znamená nominální hodnota). Jakákoli částka, která to přesahuje a jakýkoli další výnos závisí na budoucí výkonnosti 
trhu a jsou nejisté. Tato ochrana před budoucí výkonnosti trhu však nebude platit, pokud provedete odprodej produktu před Dnem splatnosti. 
Pokud Vám nebudeme schopni dlužnou částku zaplatit, mohli byste přijít o veškeré své investice. 
Podrobné informace o všech rizicích najdete v oddílech věnovaných riziku v právní dokumentaci specifikované v části „Ostatní relevantní informace" níže. 

Scénáře výkonnosti 

Vývoj trhu v budoucnu nelze přesně předpovědět. Uvedené scénáře jsou pouze indikací některých z možných výsledků založených na nedávných výnosech. Skutečné 
výnosy mohou být nižší. 

Investice 10,000 CZK 
Scénáře  1 rok 2 roky Splatnost 

Stresový scénář Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 649,61 CZK 9 840,63 CZK 10 000 CZK 
 Průměrný výnos každý rok -3,5% -0.8% 0% 
Nepříznivý scénář Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 507,06 CZK 9 694,07 CZK 10 000 CZK 
 Průměrný výnos každý rok -4,93% -1,54%% 0% 
Umírněný scénář Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 565,74 CZK 9 765,29 CZK 10 000 CZK 
 Průměrný výnos každý rok -4.34% -1,18% 0% 
Příznivý scénář Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 688,17 CZK 9 922,47 CZK 11 200 CZK 
 Průměrný výnos každý rok -3,12% 0,39% 3,82% 

Tato tabulka uvádí částky, které byste mohli obdržet zpět během příštích 3 let za různých scénářů, pokud investujete 10,000 CZK. 
Uvedené scénáře ilustrují, jak by se mohla vyvíjet Vaše investice. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.  
Uvedené scénáře jsou odhady budoucí výkonnosti založené na podkladech z minulosti o tom, jak se hodnota této investice liší, a nejsou přesným indikátorem. Co obdržíte zpět, se 
bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si produkt ponecháte. 
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli obdržet zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v úvahu situaci, kdy Vám nebudeme schopni zaplatit. 
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady produktu samotného, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci či distributorovi. Údaje nezahrnují Vaši osobní 
daňovou situaci, která také může ovlivnit, kolik obdržíte zpět. 
 

Co se stane, pokud BNP Paribas S.A. nebude schopna peníze vyplatit? 
V případě insolvence nebo úpadku emitenta máte právo požadovat platbu od Ručitele na základě bezpodmínečné a neodvolatelné záruky za jakoukoli dlužnou částku. Pokud by i 
Ručitel nedostál svým závazkům nebo ohlásil úpadek, můžete utrpět ztrátu až v celkové výši investované částky.  
Na produkt se nevztahuje žádný zákonem stanovený program kompenzací investorů nebo záruk. 
Investoři by měli mít na paměti, že společnost BNP Paribas, jednající jako Ručitel, je držitelem licence pro úvěrové instituce ve Francii a jako taková podléhá režimu krizového řízení, 
který zavedla směrnice EU pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků ze dne 15. května 2014. Tento předpis mimo jiné poskytuje nadřízeným 
orgánům pravomoc doplnit klíčové podmínky záruky, omezit částky vyplácené Ručitelem ve smyslu záruky (včetně možného snížení na nulu) a převádět dlužné částky v rámci záruky 
na akcie nebo jiné cenné papíry nebo obligace Ručitele. Investoři možná neobdrží veškeré nebo dokonce ani část dlužných částek v souvislosti s produktem (pokud existují) od 
Ručitele v rámci záruky nebo mohou obdržet odlišný cenný papír vydaný Ručitelem na místo částky (pokud existuje) dlužené investorům v souvislosti s produktem ze strany emitenta, 
přičemž výsledná hodnota může být výrazně nižší než částka dlužená investorům v souvislosti s produktem v okamžiku splatnosti. 
 

S jakými náklady je investice spojena? 
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos z investice, který můžete obdržet. Celkové náklady berou v úvahu jednorázové, 
průběžné a vedlejší výdaje. 
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po dvě různá období držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Tyto údaje předpokládají, že 
investujete 10,000 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu změnit. 

Náklady v čase 

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat další náklady. Pokud se tak stane, tato osoba Vám poskytne informace o těchto 
nákladech a ukáže Vám dopad, který všechny náklady budou během času mít na Vaši investici. 
 

Investice 10,000 CZK 

Scénáře Pokud provedete odprodej 
produktu po 1 roce 

Pokud provedete odprodej 
produktu po 2 letech 

Pokud budete produkt držet do 
splatnosti  

Náklady celkem 440 CZK 440 CZK 340 CZK  
Dopad na výnos (RIY) ročně 4,4% 2,22% 1,14%  

Složení nákladů 

Tabulka níže ukazuje: 

dopad různých typů nákladů v každém roce na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení; 
význam různých kategorií nákladů. 
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Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně 
Jednorázové 
náklady Náklady na vstup 1,13% Dopad nákladů, které zaplatíte, je již zahrnut v ceně. 

 Náklady na výstup 0% Dopad nákladů na ukončení Vaši investice při její splatnosti. 
Průběžné náklady Transakční náklady portfolia 0% Dopad nákladů, které budeme mít při nákupu a prodeji podkladových investic na produkt. 
 Jiné průběžné náklady 0% Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic. 

Vedlejší náklady Výkonnostní poplatky 0% Dopad poplatků za výkon. Účtujeme Vám je z Vaší investice, pokud výkonnost produktu překoná 
referenční ukazatel. 

 Odměny za zhodnocení kapitálu 0% Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. 
 

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 
Doporučené období držení produktu je do 21. února 2023, což odpovídá splatnosti produktu.  
Cílem produktu je poskytnout Vám profil splatnosti popsaný v části „O jaký produkt se jedná?" výše. To platí, pouze pokud produkt bude držen až do splatnosti. 
Za normálních tržních podmínek můžete tento produkt prodat na sekundárním trhu, za cenu závisející na v té době existujících tržních parametrech, které mohou ohrozit investovanou 
částku. Pokud se rozhodnete k prodeji, bude z tržní ceny odečten poplatek ve výši 0.50% který se může za určitých tržních podmínek zvýšit. 
 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 
Jakákoli stížnost ohledně jednání osoby, která poskytuje poradenství ohledně produktu nebo produkt prodává, může být podána přímo této osobě. 
Jakákoli stížnost ohledně produktu může být podána písemně na následující adresu: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON 
NW1 6AA, UK, e-mailem na cib.priips.complaints@bnpparibas.com, nebo prostřednictvím online formuláře na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib. 
 

Jiné relevantní informace 
Informace obsažené v tomto Sdělení klíčových informací nepředstavují doporučení koupit nebo prodat produkt a nenahrazují individuální konzultaci s Vaší bankou nebo poradcem. 
Úplné informace o produktu, včetně s ním spojených rizik, získáte prostudováním související právní dokumentace, kterou Vám bezplatně poskytne Váš finanční poradce. 
Tento produkt nesmí být přímo ani nepřímo nabízen ani prodáván ve Spojených státech amerických ani americkým osobám. Výraz „americká osoba" je definován v Předpisu S podle 
Zákona USA o cenných papírech z roku 1933 (Zákon o cenných papírech). Nabídka tohoto produktu nebyla registrována podle Zákona o cenných papírech. 
   


