
DZ BANK 

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 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: Bonusový certifikát DZ BANK na HeidelbergCement AG 06/2021 

WKN/ISIN: DFF0X9/ DE000DFF0X90 

Vystavovateľ / emitent produktu: BZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
Frankfurt am Main („DZ BANK“), www.dzbank-derivate.de/kontakt; ďalšie informácie získate 
telefonicky na +49 69 7447-7035 

Príslušné orgány: Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami (BAFin), Nemecko 

Dátum základného informačné listu: 27.03.2020 

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

 

O aký druh produktu ide? 

Druh 

Tento produkt je dlžobný úpis na majiteľa, ktorý bol vydaný podľa nemeckého práva. 

Ciele 

Cieľom tohto produktu je poskytnúť Vám určitý nárok za vopred stanovených podmienok. 
Produkt nemá pevnú dobu životnosti a je splatný v termíne splatnosti. 

V termíne splatnosti existujú tieto možnosti splatenia:  

1. ak je sledovaná cena stále nad bariérou, získate čiastku výplaty, ktorá zodpovedá 
referenčnej cene vynásobenej upisovacím pomerom. Čiastka výplaty zodpovedá 
každopádne minimálne čiastke bonusu. 

2. ak je sledovaná cena aspoň jedenkrát na úrovni bariéry alebo pod bariérou, dostanete 
čiastku výplaty, ktorá zodpovedá referenčnej cene vynásobenej upisovacím pomerom. 
Utrpíte stratu, ak je čiastka výplaty nižšia ako nadobúdacia cena produktu. 

Nezískate žiadne osobitné výnosy (napr. dividendy) a nemáte žiadne ďalšie nároky (napr. 
hlasovacie práva) z podkladového aktíva. 



Podkladové aktívum HeidelbergCement 
AG (ISIN: 
DE0006047004) 

Určujúca burza XETRA Frankfurt 

Mena podkladového 
aktíva 

Euro (EUR) Mena produktu Euro (EUR) 

Sledovaná cena Každý kurz 
podkladového aktíva 
na určujúcej burze 
v deň sledovania 

Dni sledovania Každý obvyklý 
obchodný deň od 
26.03.2020 až do 
18.06.2021 

Referenčná cena Záverečný kurz 
podkladového aktíva 
na určujúcej burze 
v deň ocenenia 

Deň ocenenia 18.06.2021 

Čiastka bonusu 44,00 EUR Bariéra 24,00 EUR 
Upisovací pomer 1,00 Termín splatnosti 25.06.2021 
Deň emisie 26.03.2020   

 

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí máme právo prispôsobiť podmienky produktu, 
nahradiť podkladové aktívum alebo vypovedať produkt. Úprava alebo náhrada môže 
negatívne pôsobiť na vývoj hodnoty a /alebo profil splácania produktu. V prípade vypovedania 
môže byť vypovedaná čiastka aj výrazne pod nadobúdacou cenou. Okrem toho nesiete riziko, 
že k výpovedi dôjde v okamihu, ktorý je pre Vás nepriaznivý, a budete môcť vypovedanú 
čiastku ďalej investovať len za zlých podmienok. K mimoriadnej udalosti, ktorá môže viesť 
k úprave podmienok produktu alebo vypovedaniu produktu napríklad dôjde, ak u emitenta 
podkladového aktíva (spoločnosť) hrozí platobná neschopnosť (insolventnosť / nadmerné 
zadlženie), zrušenie alebo likvidácia alebo sú všetky podstatné majetkové aktíva spoločnosti 
zoštátnené alebo vyvlastnené. K mimoriadnej udalosti, ktorá môže viesť k vypovedaniu 
produktu, môže dôjsť napríklad vtedy, ak sa potrebné zaisťovacie obchody stanú pre DZ BANK 
celkom alebo čiastočne protiprávnymi alebo nerealizovateľnými. 

Cieľová skupina malých investorov 

Produkt sa zameriava na privátnych klientov, ktorí sledujú cieľ všeobecnej tvorby majetku / 
optimalizácie majetku a majú krátkodobý  až dlhodobý investičný horizont. Investor môže 
znášať straty až do výšky úplnej straty vloženého kapitálu a nekladie žiaden dôraz na ochranu 
kapitálu. 

 

Aké riziká existujú a čo môžem dostať ako protislužbu za to? 

Ukazovateľ rizika 

 

Nižšie riziko         Vyššie riziko 

Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že budete maž produkt v držbe až do 
25.06.2021 (termín splatnosti). Ak investíciu predčasne zrušíte, tak sa môže riziko výrazne 
odchyľovať a podľa okolností dostanete späť 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 5, pričom 5 zodpovedá 
stredne vysokej rizikovej triede. Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa 
klasifikuje ako stredne vysoké. Pri nepriaznivých podmienkach na trhu je nanajvýš 
nepravdepodobné, že bude dotknutá naša schopnosť vyplatiť Vás. 

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. Zisk Vám 
môže priniesť predpis o ochrane spotrebiteľov (pozri odsek „Čo sa deje, ak DZ BANK nie je 
schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa pri vyššie uvedenom ukazovateli nezohľadňuje.  

Scenáre plnenia 

Budúci vývoj trhu nie možné presne predvídať. Zobrazené scenáre sú len indikáciou 
niektorých možných výsledkov, ktoré vyplývajú z vývoja v minulosti. Skutočné 
výsledky môžu byť horšie. 

Investícia  10 000 
EUR  
Scenáre 

 1 rok  25.06.2021 
(odporúčaná doba 
držby (termín 
splatnosti)) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať po 
odpočítaní nákladov 

2 888,82 EUR 5 095,55 EUR 

Ročný priemerný výnos -71,11% -41,71% 
Pesimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po 
odpočítaní nákladov 

5 576,28 EUR 5 324,22 EUR 

Ročný priemerný výnos -44,24% -39,62% 
Stredný scenár Čo by ste mohli dostať po 

odpočítaní nákladov 
10 874,27 EUR 11 088,71 EUR 

Ročný priemerný výnos 8,74% 8,62% 
Optimistický scenár Čo by ste mohli dostať po 

odpočítaní nákladov 
11 714,87 EUR 11 501,57 EUR 

Ročný priemerný výnos 17,15% 11,85% 
 

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť pri rôznych scenároch do termínu 
splatnosti, ak vložíte 10 000 EUR.  

Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Môžete ich 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 máte  v držbe.  

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu 
a nezohľadňuje prípad, že snáď dokonca nebudeme schopní realizovať výplatu. 

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.  

 

Čo sa stane, ak DZ BANK nie je schopná realizovať výplatu? 

Ste vystavení riziku platobnej neschopnosti, to znamená nadmernému zadlženiu alebo 
platobnej neschopnosti DZ BANK. Ste vystavení aj riziku, že DZ BANK nesplní svoje záväzky 
z produktu  v prípade likvidácie na základe nariadenia opatrení na riešenie krízových situácií. 
Takéto nariadenie sa môže realizovať aj pred konkurzným konaním, ak je ohrozený stav DZ 
BANK a môže sa tým zabezpečiť finančná stabilita. Môže to mať negatívny vplyv na 
investorov. Orgán pre riešenie krízových situácií môže napríklad nároky investorov  znížiť až 
na nulu, konvertovať produkt na akcie DZ BANK alebo iného právneho subjektu, previesť 
majetkové hodnoty DZ BANK na iný právny subjekt, nahradiť DZ BANK, prerušiť platobné 
povinnosti DZ BANK alebo zmeniť zmluvné podmienky tohto produktu. Majitelia a veritelia DZ 
BANK budú mať podiel na likvidácií DZ BANK v zákonom stanovenom poradí (pozri aj 
www.bafin.de , pod heslom „Ručiteľská kaskáda“).  Je možná úplná strata vloženého kapitálu. 

DZ BANK je napojená na úradne uznanú BVR Institutssicherung GmbH („BVR ISG“) a na 
doplnkový dobrovoľný zabezpečovací inštitút Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken e.V. („zabezpečovací inštitút“). Na základe svojho štatútu chráni 
zabezpečovací inštitút v prípadoch odškodnenia okrem iného všetky upísané záväzky, ktoré 
boli emitované prostredníctvom prednostného nepodriadeného upísania dlhu zapojenými 
inštitúciami a sú vo vlastníctve neúverových ústavov. Sem spadá aj tento produkt. Táto 
ochrana je v každom prípade ohraničená na nároky vyplývajúce zo zmluvných podmienok 
tohto produktu. Nekryje prípadné straty, ktoré vyplývajú z úpravy tohto produktu. Viac 
informácií k systému zabezpečenia BVR nájdete na www.bvr.de/se. 

 

Aké náklady vznikajú? 

Zníženie výnosov (Reduction in Yield  - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami zaplatené 
náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli dostať. V celkových nákladoch sú zohľadnené 
jednorazové a priebežné náklady. 

Tu uvedené čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom produktu pri 2 rôznych dobách 
držby. Pri uvedených číslach sa vychádza z toho, že ste vložili 10 000 EUR. Čísla predstavujú 
odhady a môžu v budúcnosti vyzerať inak.  

Náklady v priebehu času 

investícia 10 000 EUR  

Scenár Ak inkasujete po 1 roku Ak inkasujete 25.06.2021 
(dátum splatnosti) 

Celkové náklady 75,08 EUR 72,56 EUR 
Vplyv na výnosy (RIY) za rok 0,81% 0,64% 

 

Osoba, ktorá Vám tento produkt predá alebo Vám ho poradí, 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 môžete dostať 
na konci príslušnej doby držby  

- čo obsahujú rôzne kategórie nákladov  

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok 

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0,64 % Pôsobenie nákladov už 
obsiahnutých v cene. 

Výstupné náklady - Neuplatňuje sa. 
Priebežné náklady Náklady na transakcie 

s portfóliom 
- Neuplatňuje sa. 

Iné priebežné náklady - Neuplatňuje sa. 
 

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne? 

Odporúčaná doba držby: do 25.06.2021 (dátum splatnosti) 

Cieľom produktu je ponúknuť Vám nárok popísaný vyššie v časti „O aký druh produktu ide?“, 
pokiaľ máte produkt v držbe až do termínu splatnosti. 

Neexistujú žiadne iné možnosti, ako si predčasne vybrať peniaze, okrem možnosti predať 
produkt na burze, na ktorej je produkt kótovaný alebo ho predať mimo burzy za príslušný kurz. 
Najmä pri mimoriadnych situáciách na trhu alebo pri technických poruchách môže byť predaj 
produktu dočasne sťažený alebo aj nemožný. Ak by ste predávali produkt pred koncom 
odporúčanej doby držby, môže byť čiastka, ktorú potom dostanete, nižšia, prípadne aj značne 
nižšia, ako čiastka by ste inak dostali.  

 

Kótovanie na burze Stuttgart (voľný 
obchod) 
Frankfurt (voľný 
obchod) 

Posledný deň 
obchodovania na 
burze 

17.6.2021 

Najmenšia 
obchodovateľná 
jednotka 

1 kus (produkt) Kótovanie ceny Kótovanie na kus 

 

Ako sa môžem sťažovať? 

Sťažnosti na osobu, ktorá k produktu poskytuje poradenstvo alebo ho predáva, je možné 
smerovať cez príslušnú internetovú stránku priamo na túto osobu. Sťažnosti na produkt alebo 
správanie DZ BANK je možné podať cez internetovú stránku www.dzbank-derivate.de/kontakt 
alebo písomne na adresu DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F/PKBK 
Kundenservice (zákaznícky servis), Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main alebo 
emailom na wertpapiere@dzbank.de. 

 

Iné užitočné informácie 

Základný prospekt zhotovený DZ BANK na základe zákonných predpisov týkajúcich sa 
verejnej ponuky ako aj prípadné dodatky a príslušné platné podmienky sú zverejnené na 
internetovej stránke DZ BANK  www.dzbank-derivate.de a môžete ich nájsť na www.dz-bank-



derivate.de/DFF0X9 (tu pod „Dokumenty“). Trvanie verejnej ponuky, kompletné údaje 
k produktu, najmä k záväzným podmienkam, rizikám, ako aj údaje k DZ BANK a dobu platnosti 
týchto údajov je možné získať z týchto dokumentov.  Schválenie prospektu príslušnými úradmi 
nie je možné chápať ako intervenovanie za ponúkané cenné papiere alebo cenné papiere 
pripustené na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak by ste ešte mali otázky k spôsobu 
fungovania alebo rizikám tohto produktu, obráťte sa, prosím, na distribuujúcu banku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


