Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
Tento dokument s informáciami Vám poskytuje všetky podstatné informácie o tomto
investičnom produkte. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané,
aby Vám pomohli porozumieť druh, riziko, náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu
a pomohli Vám porovnať ho s inými produktami.
Produkt
Názov produktu:

Tracker (Long) certifikát na index

Označenie produktu: ISIN: DE000DC8E207 / WKN: DC8E20
PRIIP vystavovateľ: Deutsche Bank AG, Frankfurt. Emitentom produktu je Deutsche Bank
AG, Frankfurt.
Webová stránka:

www.db.com

Telefónne číslo:

Ďalšie informácie získate telefonicky na čísle +49-69-910-00.

Príslušné orgány vystavovateľa produktu: Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými
službami (BaFin)
Dátum zhotovenia: 17.01.2019

Chystáte sa získať produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu.

1. O aký druh produktu ide?
Druh
Certifikáty podľa nemeckého práva.
Ciele
(Označenia, ktoré sú v tomto odseku vytlačeným tučným písmom, sú bližšie vysvetlené v
nasledujúcej tabuľke/nasledujúcich tabuľkách.)
Produkt je zameraný na to, aby po uplatnení zo strany investora alebo ukončení zo strany
emitenta priniesol výnos vo forme hotovostnej výplaty, ktorá závisí od vývoja hodnoty
podkladového aktíva. Produkt nemá pevnú dobu splatnosti.
Investor môže produkt uplatniť v určitých dňoch pri dodržaní lehoty uplatnenia stanovenej
v podmienkach produktu (bližšie informácie o tom, kde môže investor získať podmienky
produktu pozri v bode „7. Iné užitočné informácie“). Okrem toho môže emitent vypovedať
produkt v určitých dňoch pri dodržaní výpovedných lehôt stanovených v podmienkach
produktu. Uplatnenie alebo vypovedanie nadobúda účinnosť vždy v lehote stanovenej
v podmienkach produktu.
Investor dostane v termíne splatnosti v oboch prípadoch hotovostnú výplatu vo výške (1)
referenčného stavu v deň ocenenia vynásobené (2) upisovacím pomerom.

Podľa podmienok produktu sa upravujú určité nižšie uvedené dni, ak príslušný dátum nie je
buď pracovným dňom alebo obchodným dňom (podľa toho, čo nastane). Ak dôjde k úprave,
môže to ovplyvniť prípadný výnos investora.

Podkladové
aktívum
Podkladový trh

TSI E20 index (ISIN:
DE000SLA6036)
Akcie

Deň emisie

08.01.2019

Referenčný stav

Upisovací
pomer
Mena produktu

1

Referenčné
miesto
Deň ocenenia

Záverečný stav podkladového
aktíva podľa referenčného
miesta
Solactive AG

Mena
podkladového
aktíva

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Dátum
splatnosti /
splatnosť

Obchodný deň, kedy
nadobudne účinnosť
uplatnenie investora alebo
výpoveď zo strany emitenta
4. obchodný deň po dni
ocenenia

Emitent môže produkt ukončiť s okamžitou účinnosťou, ak podmienky obsahujú zjavné
písomné alebo matematické chyby alebo sa vyskytnú určité mimoriadne udalosti, ktoré sú
popísané v podmienkach. Takéto mimoriadne podmienky sú napríklad (1) podstatné zmeny,
najmä vo vzťahu k podkladovému aktívu, ako napr. ak sa už nevypočítava index a (2)
udalosti, najmä v dôsledku zmien určitých externých podmienok, ktoré bránia emitentovi v tom,
aby si splnil svoje záväzky v súvislosti s produktom alebo ktoré ovplyvňujú produkt a/alebo
emitenta iným spôsobom - v závislosti od úpravy podmienok cenného papiera. V prípade
okamžitého ukončenia sa môže prípadný výnos nachádzať výrazne pod úrovňou kúpnej ceny,
každopádne bude odzrkadľovať trhovú cenu produktu, a ak je táto vyššia, tak odzrkadľuje
možnú minimálnu výplatu (v niektorých prípadoch sa môže miesto toho vyplácať aj zúročená
hodnota pri splatnosti produktu zodpovedajúca tejto sume). Miesto okamžitého ukončenia
môže emitent aj upraviť podmienky.
Cieľová skupina malých investorov
Produkt je určený pre privátnych investorov, ktorí sledujú cieľ všeobecnej tvorby majetku /
optimalizácie majetku a majú krátkodobý investičný horizont. Pri tomto produkte ide o produkt
pre klientov s rozsiahlymi znalosťami a/alebo skúsenosťami s finančnými produktmi. Investor
môže znášať straty až do výšky úplnej straty vloženého kapitálu a nekladie žiaden dôraz na
ochranu kapitálu.

2. Aké riziká existujú a čo by som mohol dostať ako protihodnotu za to?
Ukazovateľ rizika

Nižšie riziko

Vyššie riziko
Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte
v držbe 5 rokov. Ak investíciu zrušíte predčasne alebo ju máte v držbe

dlhšie, môže sa skutočné riziko výrazne líšiť a podľa okolností
dostanete naspäť menej.

Celkový ukazovateľ rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom v porovnaní
s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto produkte stratíte
peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nebudeme schopní vyplatiť Vás.
Tento produkt sme zaradili na stupnici od 1 do 7 do rizikovej triedy 1, ktorá zodpovedá
najnižšej rizikovej triede. Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa klasifikuje
ako veľmi nízke. Pri nepriaznivých podmienkach na trhu je nepravdepodobné, že bude
dotknutá naša schopnosť vyplatiť Vás.
Pokiaľ sa mena krajiny, v ktorej produkt nadobudnete alebo účtu použitého pre tento
produkt, líši od meny produktu, zohľadnite, prosím, menové riziko. Dostanete výplaty
v inej mene, takže Váš konečný výnos bude závisieť od výmenného kurzu medzi oboma
menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.
Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo
čiastočne stratiť vložený kapitál.
Ak Vám nemôžeme zaplatiť to, čo Vám prináleží, môžete stratiť celý vložený kapitál.
Detailné informácie týkajúce sa všetkých rizík súvisiacich s produktom nájdete v odsekoch
týkajúcich sa rizika v prospekte a jeho prípadných dodatkoch, ako je uvedené v odseku 7 „Iné
užitočné informácie“.
Scenáre plnenia
Investícia
10 000 EUR
Scenáre
Stresový
scenár

Čo by ste mohli
dostať po odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos
Pesimistický Čo by ste mohli
scenár
dostať po odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos
Stredný
Čo by ste mohli
scenár
dostať po odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos
Optimistický Čo by ste mohli
scenár
dostať po odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos

1 rok

3 roky

17 228,69 EUR

13 483,26 EUR

5 rokov
(odporúčaná
doba držby)
10 674,58 EUR

72,29%

10,48%

1,31%

24 699,35 EUR

21 621,75 EUR

19 124,80 EUR

146,99%

29,31%

13,85%

30 993,14 EUR

30 307,43 EUR

29 911,15 EUR

209,93%

44,72%

24,50%

38 108,39 EUR

43 841,16 EUR

46 736,63 EUR

281,08%

63,67%

36,12%

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať za 5 rokov späť pri rôznych scenároch
s príslušným výnosom, ak investujete 10 000 EUR.
Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Môžete si to porovnať
so scenármi pre iné produkty. Uvedené scenáre zodpovedajú odhadu budúceho vývoja
hodnoty na základe predchádzajúcich zmien hodnoty tejto investície; nie je to presný

ukazovateľ. To, koľko skutočne dostanete, závisí od toho, ako sa trh vyvíja a ako dlho produkt
držíte. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na
trhu a nezohľadňuje prípad, že azda dokonca nebudeme schopní realizovať výplatu. Okrem
toho by si mal investor uvedomiť, že uvedené výsledky pre prechodnú dobu držby
neodzrkadľujú žiaden odhad budúceho vývoja hodnoty produktu. Investor by nemal preto svoje
investičné rozhodnutie prijímať na základe uvedených výsledkov pre prechodnú dobu držby.
V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo predajnému miestu. Uvedené
čísla nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá sa môže každopádne vyvíjať podľa
toho, koľko dostanete naspäť.

3. Čo sa stane, ak Deutsche Bank AG nie je schopná realizovať výplatu?
Investor znáša riziko, že emitent možno nebude schopný splniť svoje záväzky v súvislosti
s produktom, napr. v prípade insolventnosti (platobnej neschopnosti / nadmerného zadlženia)
alebo v prípade úradného nariadenia opatrení na riešenie krízových situácií. V prípade krízy
emitenta sa môže takéto nariadenie zo strany orgánu pre riešenie krízových situácií realizovať
aj pred konkurzným konaním. Orgán pre riešenie krízových situácií má pritom rozsiahle
právomoci zasahovať. Okrem iného môže znížiť nároky investorov až na nulu, ukončiť produkt
alebo ho konvertovať na akcie emitenta a pozastaviť práva investorov. Ohľadom zásadného
poradia záväzkov emitenta v prípade zásahov orgánu pre riešenie krízových situácií
odkazujeme investora na www.bafin.de a odporúča sa mu hľadať pod heslom „Ručiteľská
kaskáda“. Je možná úplná strata vloženého kapitálu. Produkt je dlžobným úpisom a ako taký
nie je predmetom zabezpečenia vkladov.

4. Aké náklady vznikajú?
Zníženie výnosov (Reduction in Yield - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami zaplatené
náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli získať. V celkových nákladoch sú zohľadnené
jednorazové, priebežné a dodatočné náklady.
Tu vykázané čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom produktu pri dvoch rôznych dobách
držby. Zahŕňajú prípadné zmluvné pokuty pri predčasnom vystúpení. Pri uvedených číslach
sa vychádza z toho, že investujete 10 000 EUR. Čísla predstavujú odhady a môžu
v budúcnosti dopadnúť inak.
Náklady v priebehu času
investícia 10 000 EUR
Scenáre

Ak dáte na
preplatenie po 1 roku

Ak dáte na
preplatenie po 3
rokoch

Celkové náklady
Vplyv na výnosy
(RIY) za rok

163,1602 EUR
1,6316%

160,05182 EUR
0,2543%

Ak dáte na
preplatenie na
konci odporúčanej
doby držby
135,59 EUR
0,11267%

Náklady uvedené v tabuľke vyššie udávajú, nakoľko môžu očakávané náklady produktu
ovplyvniť výnos investora za predpokladu, že produkt dosiahne výnos podľa stredného
scenára.
Osoba, ktorá Vám tento produkt predáva alebo Vám k nemu poskytuje poradenstvo, Vám
môže účtovať ďalšie náklady. Ak by to tak bolo, táto osoba Vás informuje o takýchto nákladoch
a ukáže Vám, aký budú mať celkové náklady vplyv na Vašu investíciu v priebehu času.

Zloženie nákladov
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva:
-

ako rôzne druhy nákladov pôsobia každý rok na výnosy investície, ktoré by ste mohli
dostať na konci odporúčanej doby držby.
čo obsahujú rôzne kategórie nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok.
Jednorazové
náklady

Priebežné náklady

Vstupné náklady

0,11267%

Výstupné náklady

0,00%

Náklady na transakcie
s portfóliom za rok

0,00%

Iné priebežné náklady

0,00%

Vplyv nákladov už
obsiahnutých v cene.
Vplyv nákladov, ktoré
vzniknú, ak pri splatnosti
vystúpite z Vašej investície.
Vplyv nákladov, ktoré vzniknú
z toho, že kupujeme
a predávame investície, ktoré
sú podkladom pre produkt.
Vplyv nákladov, ktoré Vám
odpočítame raz ročne za
správu investície.

Náklady, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, predstavujú rozpis zníženia výnosov, ktoré je
uvedené v tabuľke „Náklady v priebehu času“ k odporúčanej dobe držby. Rozpis skutočne
očakávaných nákladov produktu na jednotku sa odhaduje nasledovne: vstupné náklady: 0,50
EUR, výstupné náklady: 0,00 EUR, náklady na manažment portfólia a iné priebežné náklady:
0,00 EUR.

5. Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne?
Odporúčaná doba držby: 5 rokov
Cieľom produktu je ponúknuť Vám nárok popísaný vyššie v časti „1. O aký druh produktu ide?“.
Produkt nezabezpečuje možnosť predčasne vystúpiť z produktu, okrem možnosti predať
produkt, a to buď (i) na burze (ak je produkt kótovaný) alebo (ii) mimo burzy, ak existuje ponuka
na tento produkt. Za takúto transakciu emitent neúčtuje žiadne poplatky alebo sankcie,
sprostredkovateľ Vám však môže prípadne vyúčtovať poplatok za realizáciu. Predajom
produktu pred splatnosťou môžete dostať späť menej, ako keby ste produkt mali v držbe do
splatnosti.
Okrem možnosti predať produkt cez burzu v prípade produktu kótovaného na burze alebo
predať na voľnom trhu, môžete produkt v určité dni aj uplatniť, pričom doručíte emitentovi
vyhlásenie o uplatnení. Všetky bližšie informácie týkajúce sa doručenia vyhlásenia o uplatnení
a čiastky, ktorú dostanete v prípade predčasného uplatnenia, pozri vyššie v časti „1. O aký
druh produktu ide?“.
Kótovanie na burze

Börse Stuttgart
a Deutsche Börse
AG

Najmenšia
obchodovateľná
jednotka

1 jednotka

Kótovanie ceny

Kótovanie na kus

Vo volatilných a neobvyklých situáciách na trhu, ako aj v prípade technických chýb/porúch
môžu byť kúpa a/alebo predaj produktu dočasne obmedzené a/alebo prerušené alebo úplne
nemožné.

6. Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosti na správanie osoby, ktorá k produktu poskytuje poradenstvo alebo ho predáva, je
možné smerovať priamo na túto osobu.
Sťažnosti na produkt alebo správanie emitenta produktu je možné podať písomne
nasledujúcim spôsobom:
Príslušnosť Poštová adresa
súdu
Nemecko
Deutsche Bank AG, Xmarkets, Mainzer
Landstrasse 11-17, 60329
Frankfurt am Main, Nemecko
Rakúsko
Deutsche Bank AG, Xmarkets, Mainzer
Landstrasse 11-17, 60329
Frankfurt am Main, Nemecko

Emailová adresa

Webová stránka

x-markets.team@db.com

www.xmarkets.db.com

x-markets.team@db.com

www.xmarkets.db.com

7. Iné užitočné informácie
Ďalšie informácie týkajúce sa produktu a najmä prospekt, vrátane prípadných dodatkov
a platné podmienky sú zverejnené v súlade s určujúcimi zákonnými predpismi na webovej
stránke emitenta (www.xmarkets.db.com/DocumentSearch; po zadaní príslušného ISIN alebo
WKN). Ak chce investor získať podrobnejšie informácie, najmä presné údaje k štruktúre
a k rizikám súvisiacim s kúpou produktu, mal by si tieto dokumenty prečítať. Tieto dokumenty
sú okrem iného k dispozícií v súlade s určujúcimi zákonnými predpismi bezplatne v Deutsche
Bank AG, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Nemecko.

