
°Popis finančného nástroja vnoreného 
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   (tranža G007) 

 
 
 
 

Bonusový úrok z vkladu na Garantovanej investíciiTB  v Tatra 
banke, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, 
IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020 40 85 22, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd. Sa, vložka č. 71/B (ďalej len “Tatra banka, a.s.”), vrátane 
výšky bonusovej úrokovej sadzby z vkladu, závisí od Podmienok 
nároku klienta na vyplatenie bonusového úroku z vkladu na 
Garantovanej investíciiTB (tranža G007) stanovených a 
zverejnených Tatra bankou, a.s., ktoré sú platné pre Zmluvu o 
zriadení Garantovanej investícieTB v čase jej uzatvorenia. 

 
Bonusový úrok z vkladu na Garantovanej investíciiTB v Tatra 
banke, a.s. s uvádzacou dobou viazanosti vkladu do 29.4.2014  
a s celkovou dobou viazanosti vkladu do 30.4.2019 vyplýva z  
vnoreného finančného nástroja (derivátu), ktorým je zo strany 
klienta od Tatra banky, a.s. kúpená ázijská rainbow call opcia na 
podkladové aktívum, ktoré predstavuje kôš indexov zložený z 
európskeho akciového indexu - EURO STOXX 50® Index (SX5E 
Index), komoditného indexu – DJUBS® (DJUBS Index) a indexu 
štátnych dlhopisov Eurozóny – IBOXX 3-5Y Eurozone® (QW1I 
Index) (ďalej len “podkladové aktívum”). 

 
Ázijská rainbow call opcia na podkladové aktívum je 
finančný nástroj, ktorého majiteľ má právo, nie však povinnosť, 
kúpiť vopred stanovený objem podkladového aktíva za vopred  
stanovených podmienok, a to na základe nerovnomerne 
váženého priemeru dosiahnutých priemerných hodnôt 
jednotlivých indexov tvoriacich podkladové aktívum. Váha pri 
nerovnomernom priemernom vážení závisí od dosiahnutého 
priemerného výnosu jednotlivých indexov.  
V prípade Garantovanej investícieTB (tranža G007) to znamená, 
že ak súčet vážených priemerov dosiahnutého priemerného 
výnosu jednotlivých indexov tvoriacich podkladové aktívum bude 
kladný, klient bude mať po uplynutí celkovej doby viazanosti 
vkladu na Garantovanej investíciiTB nárok na vyplatenie 
bonusového úroku z vkladu na Garantovanej investíciiTB vo 
výške určenej podľa Podmienok nároku klienta na vyplatenie 
bonusového úroku z vkladu na Garantovanej investíciiTB(tranža 
G007). V opačnom prípade bude táto opcia  bez  hodnoty  a 
klient nebude mať  nárok na vyplatenie žiadneho bonusového 
úroku z vkladu na Garantovanej investíciiTB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnota kúpenej ázijskej rainbow call opcie na podkladové 
aktívum je závislá od viacerých faktorov: 

 
• volatility (miery fluktuácie hodnoty) príslušného podkladového 

aktíva, 
• striku (vopred stanovenej hodnoty príslušného podkladového 

aktíva), 
• času do expirácie opcie (času do uplynutia celkovej doby 

viazanosti vkladu na Garantovanej investíciiTB), 
• spotovej (aktuálnej) hodnoty príslušných indexov, ktoré sú 

súčasťou podkladového aktíva vo vopred stanovených 
časových termínoch, 

• úrokových sadzieb, 
• korelácie (vzájomnej závislosti príslušných indexov, ktoré sú 

súčasťou podkladového aktíva), 
• likvidity. 

 
 

Riziká spojené s finančným nástrojom vnoreným  
do Garantovanej investícieTB  (tranža G007) 
  
• Úrokové riziko je riziko poklesu hodnoty finančného nástroja 

v dôsledku zmeny úrokových sadzieb. V prípade nárastu 
úrokových sadzieb hodnota finančného nástroja obvykle 
klesá. 

• Riziko trhu je riziko poklesu hodnoty finančného nástroja z 
dôvodu celkového poklesu trhu s akciami, komoditami 
a/alebo dlhovými nástrojmi, ktorých index je súčasťou 
podkladového aktíva. 

• Riziko volatility je riziko poklesu hodnoty finančného 
nástroja na základe zmeny volatility na trhu s akciami, 
komoditami a/alebo dlhovými nástrojmi, ktorých index je 
súčasťou podkladového aktíva. 

• Akciové riziko je riziko poklesu hodnoty finančného nástroja 
z dôvodu poklesu cien akcií, ktorých index je súčasťou 
podkladového aktíva. 

• Komoditné riziko je riziko poklesu hodnoty finančného 
nástroja z dôvodu poklesu cien komodít, ktorých index je 
súčasťou podkladového aktíva. 

• Kreditné riziko je riziko poklesu hodnoty finančného nástroja 
z dôvodu zmeny trhového vnímania úverovej bonity emitenta 
dlhových nástrojov, ktorých index je súčasťou podkladového 
aktíva a riziko nesplnenia záväzkov tohto emitenta 

• Korelačné riziko je riziko poklesu hodnoty finančného 
nástroja z dôvodu rozdielneho vývoja cien akcií, komodít 
a/alebo dlhových nástrojov, ktorých index je súčasťou 
podkladového aktíva, na príslušných  trhoch.  

• Riziko likvidity je riziko, že v prípade redukcie  akcií, 
komodít a/alebo dlhových nástrojov, ktorých index je 
súčasťou podkladového aktíva, je cena realizácie nižšia ako 
ich predpokladaná trhová cena z dôvodu nízkeho dopytu. 

 
S finančným nástrojom vnoreným do Garantovanej  investícieTB   
však nie je spojené riziko straty vkladu vloženého klientom na 
Garantovanú investíciuTB ani jeho časti a ani riziko straty 
uvádzacieho úroku z vkladu na Garantovanej investíciiTB. 

 
 
 
 
 

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK2020408522, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B 




