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Tento dokument vám poskytne základné informácie o konkrétnom investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Informácie 
sú poskytované zo zákona a ich cieľom je pomôcť vám porozumieť povahe, rizikám, nákladom, výnosom a stratám súvisiacim s týmto 
produktom, a tiež pomôcť vám porovnať ho s inými produktami.

Identifikátor invest. nástroja: SK5120000123

17. december 2018

Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Tento produkt je ponúkaný vo forme investičného certifikátu vydávaného v súlade so slovenskou legislatívou. Nejde o cenný papier s 
úrokovým výnosom. Platobná povinnosť emitenta produktu nie je garantovaná žiadnou právnickou osobou.

Ak sa vyskytnú určité mimoriadne udalosti, (1) produkt sa môže upraviť a / alebo (2) emitent produktu môže predčasne ukončiť 
produkt. Tieto udalosti sa týkajú hlavne podkladových aktív, produktu a emitenta produktu. Výnos (ak je nejaký), ktorý dostanete pri 
takomto predčasnom ukončení, sa pravdepodobne bude líšiť od scenárov opísaných vyššie a splatenie môže byť nižšie ako suma, 
ktorú ste investovali. Nemáte žiadny nárok na dividendy alebo ďalši narok (napr. hlasovacie práva) zo žiadneho podkladového aktíva.

Produkt poskytuje výnos vo forme buď peňažnej platby alebo doručenia podkladového aktíva s najhoršou výkonnosťou pri ukončení 
produktu. Čo môžete získať, a kedy, bude závisieť na výkonnosti podkladových aktív. Produkt má fixné trvanie a bude ukončený v deň 
splatnosti, pokiaľ nebol predčasne ukončený. Ak kedykoľvek počas obdobia pozorovania ktorékoľvek z podkladových aktív poklesne 
pod jeho cenu bariéry, produkt môže vrátiť sumu menšiu ako je nominálna hodnota produktu (alebo ak sú doručené akcie, ich 
peňažný ekvivalent) produktovej nominálnej hodnoty alebo aj nulu.
Predčasné ukončenie po autocalle: Produkt bude ukončený pred dňom splatnosti, ak je v ktorýkoľvek dátum autocall pozorovania, 
referenčná cena podkladového aktíva s najhoršou výkonnosťou rovná alebo vyššia ako jeho autocall cena bariéry. Pri každom 
takomto predčasnom ukončení dostanete v okamžite nasledujúcom dátume autocall platby peňažnú platbu rovnú príslušnej autocall 
platbe. Príslušné dátumy a autocall platby sú zobrazené v tabuľke nižšie.

Dátum automatického pozorovania Dátum autocall platieb do:

    11. december 2020    29. december 2020

Ukončenie v deň splatnosti: Ak produkt nebol predčasne ukončený, v deň splatnosti dostanete:
1. ak konečná referenčná cena podkladového aktíva s najhoršou výkonnosťou je rovná alebo vyššia ako jeho strike cena, bez ohľadu 
na to, či bariérová udalosť nastala, peňažnú platbu, ktorá bude rovná 146 euro;
2. ak bariérová udalosť nenastala, peňažnú platbu, ktorá bude rovná 100 eur; alebo
3. ak konečná referenčná cena podkladového aktíva s najhoršou výkonnosťou je nižšia ako jeho strike cena a bariérová udalosť 
nastala, fyzické doručenie podkladového aktíva s najhoršou výkonnosťou. Počet akcií podkladového aktíva s najhoršou
výkonnosťou, ktoré budú doručené, budú vypočítané vydelením (i) ekvivalentu nominálnej hodnoty produktu vyjadrenej v príslušnej 
mene podkladového aktíva (vypočítanej ku konečnému dňu hodnotenia) so (ii) strike cenou tohto podkladového aktíva. Hodnota 
týchto akcií bude vo všeobecnosti nižšia ako hodnota, ktorú ste investovali. Ak by tento výpočet vyžadoval doručenie časti akcie 
príslušného podkladového aktíva, namiesto toho, že dostanete túto časť, Vám bude vyplatený peňažný ekvivalent v EUR hodnoty 
tejto časti. Všetky absolútne hodnoty uvedené v tejto časti sú vyjadrené na základe jedného certifikátu.
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Nižšie riziko Vyššie riziko

získať späť menej. Možno nebudete môcť speňažiť ho predčasne. 
Predčasné ukončenie môže byť spoplatnené. 

Nezabudnite na kurzové riziko: Ak sa mena Vášho účtu líši od meny tohto produktu, budete vystavený riziku straty v dôsledku 
prevodu meny produktu na menu Vášho účtu. Toto riziko nie je zohľadnené v uvedenom ukazovateli.

Tento ukazovateľ rizík vychádza z predpokladu, že 
si ponecháte produkt v držbe po dobu 4 rokov. 
Konkrétne riziko sa môže výrazne líšiť v prípade, ak 
produkt predčasne alebo speňažíte a môžete

Bariérová udalosť

INVESTIČNÝ PRODUKT JE URČENÝ PRE SÚKROMNÝCH KLIENTOV, KTORÍ:

AKÉ SÚ RIZIKÁ A AKÉ SÚ POTENCIÁLNE VÝNOSY?

RIZIKOVÝ INDIKÁTOR

Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

1 2 3 4 5 6 7

Meny 
podkladových 
aktív

• RDSA: EUR
• FP: EUR
• XOM: Americký dolár (USD)

11.12.18

100 % nominálnej hodnoty produktuEmisná cena

Mena produktu Euro (EUR) Počiatočný dátum
oceneniaKonečný dátum 
ocenenia

12.12.2022

Dátum vydania 17.12.2018 Deň splatnosti 17.12.2022

Počiatočná 
referenčná
cena

• RDSA: 25,87 EUR
• FP: 47,765 EUR
• XOM: 76,68 USD

Autocall cena 
bariéry

• RDSA: 25,87 EUR
• FP: 47,765 EUR
• XOM: 76,68 USD

• RDSA: Euronext Amsterdam N.V.
• FP: Euronext - Euronext Paris
• XOM: New York Stock Exchange, Inc.

Referenčné 
zdroje
bariéry

100 EURNominálna 
hodnota
produktu

Referenčná cena v konečný dátum oceneniaKonečná ref. cena

11. december 2018 (vrátane) - 12. december 2022 
(vrátane)

Royal Dutch Shell PLC (RDSA, ISIN: 
GB00B03MLX29), TOTAL SA (FP, 
ISIN: FR0000120271) a Exxon Mobil 
Corp (XOM, ISIN: US30231G1022) 

Obdobie 
pozorovania
bariéry

Podkladové aktíva

Záverečná cena podkladového aktíva podľa príslušného 
referenčného zdroja

Referenčná cenaAkciePodkladový trh

• RDSA: 12,935 EUR
• FP: 23,8825 EUR
• XOM: 38,34 USD

Na účely platby pri splatnosti: Podkladové aktívum s najhoršou výkonnosťou 
medzi počiatočnou referenčnou cenou a konečnou referenčnou cenou. Pre 
všetky ostatné účely: Pre daný deň, podkladové aktívum s najnižším 
výnosom medzi počiatočnou referenčnou cenou a príslušnou referenčnou 
cenou 

Cena bariéry

Strike cena • RDSA: 25,87 EUR
• FP: 47,765 EUR
• XOM: 76,68 USD

Autocall platby V prvý dátum autocall platby, 123 EUR; potom sa bude 
zvyšovať po 11,50 EUR na každý nasledujúci dátum 
autocall platby 

Podkladové 
aktívum s
najhoršou 
výkonnosťou

Cena ktoréhokoľvek z podkladových aktív je nižšia, ako jeho cena bariéry v ktorýkoľvek bod v ktorýkoľvek 
obchodný deň počas obdobia pozorovania bariéry 

sa snažia o všeobecnú akumuláciu majetku/optimalizáciu aktív a majú strednodobýinvestičný horizont. Tento produkt je produkt pre 
klientov s hlbšími znalosťami a/alebo skúsenosťami s finančnými produktmi. Investor môže zniesť straty až do výšky investovaného 
kapitálu a ochrana kapitálu nie je dôležitá.

Úhrnný ukazovateľ rizika slúži k porovnaniu úrovne rizika tohto 
produktu s inými produktmi. Ukazuje pravdepodobnosť straty 
investície spôsobenej pohybmi na trhu alebo ako dôsledok našej 
platobnej neschopnosti. Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 
7, čo predstavuje stredne vysokú rizikovú triedu. Hodnotia sa tým 
potenciálne straty budúcej výkonnosti na stredne vysokej úrovni a 
je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé trhové podmienky 
budú mať vplyv na našu platobnú schopnosť.

V prípade fyzického doručenia ktoréhokoľvek podkladového aktíva pri ukončení produktu môže dôjsť k strate, ak hodnota daného 
podkladového aktíva poklesne medzi ukončením produktu a dátumom, kedy je dané podkladové aktívum pripísané na Váš účet 
cenných papierov. Tento produkt nedisponuje žiadnou ochranou voči budúcej výkonnosti trhu, preto je možné, že príde k strate časti 
alebo celej Vašej investície. Ak nebudeme schopní zaplatiť naše záväzky, mohli by ste prísť o celú investíciu.
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Vplyv na výnosy (RIY) za rok  

Priaznivý 
scenár

Priemerný ročný výnos 19,75% 14,24% 9,64%

Koľko by ste mohli získať 
po odpočítaní nákladov

11.975,17 EUR
13.051,91 

EUR
14.315,79 

EUR

Investícia vo výške 10 000 EUR Po 1 roku Po 2 rokoch Po 4 rokoch

Stresový 
scenár

Priemerný ročný výnos -65,59% -42,04% -32,27%

Koľko by ste mohli získať 
po odpočítaní nákladov

3.440,87 EUR 3.359,51 EUR 2.188,87 EUR

-19,14%

Koľko by ste mohli získať 
po odpočítaní nákladov

7.315,52 EUR 5.751,02 EUR

Neutrálny 
scenár

Priemerný ročný výnos -0,88% 0,37% 1,32%

Koľko by ste mohli získať 
po odpočítaní nákladov

9.912,43 EUR
10.073,55 

EUR
10.526,32 

EUR

4.368,41 EUR

SCENÁRE BUDÚCEJ VÝKONNOSTI

Tabuľka zobrazuje čiastky, ktoré by vám 
mohli byť vyplatené v priebehu najbližších 
4 rokov podľa rôznych scenárov za 
predpokladu, že investujete 10 000 EUR. 
Uvedené scenáre ukazujú, ako sa môže 
vyvíjať Vaša investícia. Môžete si ich 
porovnať so scenármi iných produktov. 
Uvedené scenáre predstavujú odhad 
budúcej výkonnosti na základe dôkazov z 
minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení 
hodnota týchto investícií a nepredstavujú 
presný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa 
bude líšiť v závislosti od výsledkov na trhu 
a od toho ako dlho si produkt ponecháte. 
Stresový scenár ukazuje, čo môžete získať

Nepriaznivý 
scenár

Priemerný ročný výnos -26,84% -24,16%

späť v extrémnych trhových podmienkach a neberie do úvahy situáciu, kedy nie sme schopní Vám zaplatiť. Údaje uvedené v tabuľke 
zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia obsahovať náklady, ktoré zaplatíte Vášmu poradcovi či predajcovi 
produktu. Údaje neberú do úvahy Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže taktiež ovplyvniť celkové zhodnotenie Vašej investície. 

Údaj označený ako Zníženie výnosov (Reduction in Yield - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové vami zaplatené náklady na výnosy 
investície, ktoré by ste mohli dostať. Celkové náklady zahŕňajú jednorazové, priebežné a nepriame náklady. Uvedené čiastky sú 
kumulatívne náklady súvisiace so samotným produktom pre tri rôzne časové obdobia držby produktu. Zahŕňajú aj poplatky za 
prípadný predčasný predaj. Čiastky vychádzajú z investície v objeme 10 000 EUR. Čísla predstavujú odhad a môžu sa zmeniť.
Náklady v čase: Osoba, ktorá vám predá tento produkt a poskytuje vám poradenstvo v súvislosti s týmto produktom, vám môže 
naúčtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vám, aký dopad budú 
mať tieto náklady na vašu investíciu v čase.

Odporúčané investičné obdobie produktu sú 4 roky. Cieľom produktu je poskytnúť Vám výnos opísaný vyššie, platí to však iba vtedy, 
keď je produkt držaný do splatnosti. Preto sa odporúča, aby sa produkt držal až do 19.12.2022 (splatnosť). Nemáte zmluvné právo 
ukončiť platnosť produktu pred jeho dátumom splatnosti. Emitent nie je povinný vytvoriť sekundárny trh s produktom, ale na 
individuálnej báze môže odkúpiť produkt predčasne. V takom prípade bude ponúkaná cena reflektovať rozptyl medzi cenou ponuky a 
dopytu (tzv. bid-ask spread), ako aj náklady spojené s rozviazaním zaisťovacích opatrení emitenta spojených s týmto produktom.

Celkové náklady 1.211,38 EUR 1.231,07 EUR 1.286,41 EUR

ČO SA STANE, AK EMITENT NEBUDE PLATOBNE SCHOPNÝ?

AKÉ SÚ NÁKLADY SPOJENÉ S INVESTIČNÝM PRODUKTOM?

Scenáre Predaj po roku Predaj po 2 rokoch Predaj na konci odporúčaného investičného obdobia 

Jednorazové náklady Vstupné náklady 3,0411%

12,1138% 5,9561% 3,0411%

Zloženie nákladov: Tabuľka nižšie zobrazuje nasledovné údaje (pôsobenie na výnosy za rok): Každoročný vplyv rôznych typov 
nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia a význam jednotlivých nákladov.

Tento produkt nie je krytý nástrojmi na ochranu investorov ani garančnou schémou. Znamená to, že ak sa emitent dostane do 
platobnej neschopnosti, môže sa stať, že prídete o celú vašu investíciu.

Sťažnosť môžete podať e-mailom na info@across.sk alebo písomne na kontaktnú adresu: Across Wealth Management, o.c.p., .a.s, 
Zochova 3, 811 03 Bratislava.

OSTATNÉ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Akákoľvek ďalšie materiály a informácie súvisiace s produktom, predovšetkým informácie o programe emisií, akékoľvek dodatky a 
prílohy k tejto dokumentácii a obchodné podmienky sú dostupné u emitenta zdarma na požiadanie.

Vplyv nákladov, ktoré už boli zahrnuté v cene.

AKO DLHO BY SOM MAL ZOTRVAŤ V PRODUKTE A MÔŽEM VYBRAŤ PENIAZE SKÔR?

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ?                   
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