
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Classic Shell 21-22 
– základné informácie pre investora 
 
Emitent:  Erste Group Bank AG 
Mena produktu: EUR 
Podkladové aktívum: akcia ROYAL DUTCH SHELL PLC typ A (GB00B03MLX29)  
Kupón (výnos):  9,10 % p.a. 
Termín predaja: 07.06.2021 9:00 – 11.06.2021 12:00 (predaj môže byť ukončený predčasne) 
Dátum emisie:  14.06.2021 
Druh:   Investičný certifikát  
Menovitá hodnota: 1 000 EUR 
Minimálna investícia: 1 000 EUR 
Emisný kurz:  100,00 % 
Riadna splatnosť: 14.07.2022 (13 mesiacov) 
ISIN:   AT0000A2RK34 
Tento produkt nesmie byť priamo ani nepriamo predávaný americkým osobám (klientom s trvalým pobytom alebo 
sídelnou adresou v USA) 

 
Výhody 

 

Fixný výnos. 

 

Možný predaj pred splatnosťou – počas životnosti produktu bude 

produkt kótovaný na akciovej burze. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Riziká 

 
Ak uzatváracia cena Podkladového aktíva ku konečnému 
Dátumu ocenenia skončí pod Počiatočnou cenou dochádza 
ku strate kapitálu. Výška straty môže byť až vo výške celej 
investície. 
 
Počas životnosti produktu sa vývoj ceny produktu môže líšiť 
od vývoja ceny Podkladového aktíva a predčasný predaj 
môže viesť ku strate kapitálu. 
 
Výnos produktu je obmedzený maximálne na 9,10% p.a., aj 
napriek lepšej výkonnosti Podkladového aktíva. 
 
Táto investícia nie je krytá žiadnym systémom ochrany 
vkladov. Investori sú vystavení riziku, že emitent Erste 
Group Bank AG nebude schopný plniť svoje záväzky 
vyplývajúce z cenných papierov v prípade platobnej 
neschopnosti, nadmerného zadlženia, reštrukturalizácie a 
konkurzu. Existuje možnosť straty celej investície v 
dôsledku vyššie uvedeného. 
 
Súčasná neistota ohľadom vývoja pandémie koronavírusu 
a jeho dopadu na svetovú ekonomiku a finančné trhy 
zvyšuje všetky vyššie uvedené štandardné riziká produktu. 
 
 

 



 

 

Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok maximálnych nákladov na návratnosť investície 
 

Klient investoval v upisovacom období 10 000 EUR do Investičných certifikátov ERSTE Reverse Convertible Classic 
Shell 21-22 s Menovitou hodnotou 1000 EUR pri Emisnom kurze 100% Menovitej hodnoty a zaplatil jednorazový 
poplatok vo výške 1.50% z Menovitej hodnoty. Za správu zahraničných cenných papierov platí poplatok vo výške 0,40% 
p.a z Menovitej hodnoty Investičných certifikátov. Investičné certifikáty drží do splatnosti. Poskytnutá investičná služba: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.  

 

 

Celkové ročné náklady a poplatky Vstupné  Priebežné  Výstupné  

Maximálne náklady za investičnú službu 
prijatie a postúpenie pokynu 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Maximálne náklady za investičnú službu 
úschova a správa finančných nástrojov 0,00% 0,00 € 0,40% 40,00 € 0,00% 0,00 € 

Maximálny jednorazový poplatok pri 
prijatí a postúpení pokynu 1,50% 150,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Maximálne produktové náklady * 0,80% 80,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Súhrn celkových nákladov a poplatkov 2,30% 230,00 € 0,40% 40,00 € 0,00% 0,00 € 

       
Celkový ročný vplyv maximálnych nákladov na výnosy 
klienta v  prvom roku investície 2,70% 270,00 €    
Celkový ročný vplyv maximálnych nákladov na výnosy 
klienta v poslednom roku investície 0,40% 40,00 €    

  * Predstavujú maximálnu výšku produktových nákladov.  Detailnejší rozpis produktových nákladov je uvedený v 
Dokumente s kľúčovými informáciami produktu. 
 
V prípade, že sa klient rozhodol predať investičné certifikáty pred splatnosťou na príslušnej burze, platí poplatok za 

prijatie a postúpenie pokynu vo výške 0,70 % z objemu transakcie, avšak min. ekvivalent 25,00 EUR. 
 

Celkové ročné náklady a poplatky Vstupné  Priebežné  Výstupné  

Maximálne náklady za investičnú službu 
prijatie a postúpenie pokynu 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 00,00 € 

Maximálne náklady za investičnú službu 
úschova a správa finančných nástrojov 0,00% 0,00 € 0,40% 40,00 € 0,00% 0,00 € 

Maximálny jednorazový poplatok pri  
prijatí a postúpení pokynu 1,50% 150,00 € 0,00% 0,00 € 0,70% 70,00 € 

Maximálne produktové náklady * 0,80% 80,00 € 0,00% 0,00 € 0,70% 70,00 € 

Súhrn celkových nákladov a poplatkov 2,30% 230,00 € 0,40% 40,00 € 1,40% 140,00 € 

       
Celkový ročný vplyv maximálnych nákladov na výnosy 
klienta v  prvom roku investície 2,70% 270,00 €    
Celkový ročný vplyv maximálnych nákladov na výnosy 
klienta v poslednom roku investície 1,80% 180,00 €    

 * Predstavujú maximálnu výšku produktových nákladov.  Detailnejší rozpis produktových nákladov je uvedený 
v Dokumente s kľúčovými informáciami produktu a Konečných podmienkach produktu. 

 
 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka 601/B, IČO: 00151653 


