SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Účel
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o níže uvedeném investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí
těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám
spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
J&T Banka 3,50 / 2022; odepisovatelné certifikáty s výnosem vázaným na dluhopisy SG 4/202 (dále jen „certifikát“).
Emisi certifikátů vedených v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů byl přidělen ISIN CZ0003518730.
Certifikát je denominován v měně CZK.
Emitentem certifikátů je J&T Banka, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ: 47115378 (dále jen „Banka“).
Další dodatečné informace týkající se certifikátu nebo banky lze bezúplatně získat na webové stránce www.jtbank.cz,
prostřednictvím e-mailu: info@jtbank.cz a na bezplatné telefonní lince +420 800 706 606
Emitent tohoto certifikátu podléhá dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“).
Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. března 2018.
Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Podkladové aktivum
Měna podkladového aktiva
Cena podkladového aktiva k datu emise
Relevantní burza podkladového aktiva
Datum emise produktu

SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475
EUR
100%
Burza cenných papírů Bratislava
23.2.2018

Emisní kurz produktu

99,78611%

Nominální hodnota produktu

100 000 CZK

Měna produktu
Datum splatnosti produktu
Úroková míra produktu
Typ settlementu
Výnosové období produktu
Datum výplaty výnosu produktu

CZK
15.12.2018
3,50%
primární úpis prostřednictvím CDCP
Čtvrtletně
vždy 3. den po dni výplaty výnosu
podkladového aktiva, která je:
12. 3., 12. 6., 12.9., 12.12.)

Typ produktu
Certifikáty jsou nepojmenovanými cennými papíry vydávané podle českého práva (§ 515 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně stanoví, že Certifikáty nejsou
dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto konkrétním případě se jedná o
tzv. Credit Linked Note – certifikáty, které přenášejí kreditní riziko příslušného podkladového aktiva na držitele certifikátu.
Cíl
CLN certifikát je určený klientům, kteří hledají investici s určitou mírou kreditního rizika v konkrétní měně, přičemž takový produkt
není na trhu k dispozici. Tento níže popisovaný certifikát je určený klientům, kteří preferují investici v české koruně a současně
preferují kreditní riziko na úrovni dluhopisy společnosti SAZKA Group, nicméně vyžadují investování v české koruně. Emitentem
certifikátů je J&T Banka, a.s.
Certifikáty jsou vázané na plnění dluhů z Podkladového aktiva a veškeré platby z Certifikátů jsou tak podmíněny splacením
nominální hodnoty a úrokového výnosu Podkladového aktiva. Podkladovým aktivem jsou v případě tohoto Certifikátu dluhopisy SG
4,00/2022 vydané společností SAZKA Group Financing, a.s. Tyto dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské
společnosti SAZKA Group (ručitel). Vedle rizika spojeného s Bankou tak přebíráte rovněž riziko Podkladového aktiva, resp. riziko
emitenta Podkladového aktiva a ručitele za dluhy z Podkladového aktiva.
Banka se zavazuje, že Vám k příslušným dnům splatnosti vyplatí příslušný úrok, splatí vypořádací částku nebo Amortizační částku a
to za podmínek stanových v Emisních podmínkách. Úroky Vám bude Banka vyplácet čtvrtletně, vždy třetí (3.) den po Dnu výplaty
výnosu dluhopisů SG 4,00/2022.
Banka zajistí, že až do zániku veškerých dluhů z Certifikátů, bude Banka oprávněna obdržet plnění na podkladové aktivum
v takovém rozsahu, které jí umožní splácet z takové plnění její vlastní dluhy z Certifikátů v souladu s Emisními podmínkami
Certifikátu.
Dluhy z Certifikátů dále představují podmíněné nezajištěné závazky, které mohou být za určitých okolností odepsány rozhodnutím
České národní banky. Jedná se o odepisovatelné závazky, které, dojde-li ke zhoršení hospodářské situace Banky, mohou zaniknout,
aniž by byly splaceny, rozhodne-li Česká národní banka o jejich odepsání v souladu s právními předpisy upravujícími řešení
hospodářských problémů finančních institucí. Pokud dojde v jakémkoliv rozsahu k odepsání dluhů z Certifikátů, nebude Vám v tomto
rozsahu poskytnuto na Certifikáty žádné plnění. Banka může rozhodnout o předčasném vypořádání nesplacených certifikátů.
Cena certifikátu se stanovuje v % jako čistá cena, tj. cena, nominální hodnoty bez naběhlého výnosu
Zamýšlený retailový investor
Certifikát je určený klientům, kteří mají zájem o dluhopisy společnosti SAZKA Group, nicméně denominované v české koruně.
Stejně tak může být certifikát určený těm klientům, kteří hledají investici s obdobným kreditním rizikem v české koruně.
Vzhledem k tomu, že certifikát je splatný v roce 2022, nicméně Emitent může za určitých okolností vyplatit závazky z certifikátu
ještě o rok později, je certifikát vhodný pro takové investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto
dobu. Certifikát nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je
délka maximální doba splatnosti certifikátu. Investor musí vzít na vědomí, že výše minimální investované částky je stanovena na
3 000 000 CZK.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Souhrnný ukazatel rizik
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 1, což je již nižší třída rizik.
Souhrnný ukazatel rizik nezahrnuje: riziko koncentrace investice do jednoho sektoru a riziko likvidity, které plyne ze schopnosti
splatit závazky z certifikátu až po splacení podkladového aktiva.

<= Obvykle nižší výnos
<= Nižší riziko
1
2
3

4

Obvykle vyšší výnos =>
Vyšší riziko =>
5
6
7

Certifikát byl v rámci tzv. syntetického ukazatele rizikového profilu zařazen do rizikové skupiny 1. Syntetický ukazatel rizikovosti
představuje veličinu získanou na základě volatility historické výkonnosti. Na základě historických dat byl proveden výpočet volatility
certifikátu. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení certifikátu do
příslušné skupiny se může měnit. Zařazení certifikátu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo
o všechny. Pokud emitent podkladových aktiv nebude schopen dostát svým závazkům, mohli byste přijít o veškeré své investice.
Scénáře výkonnosti
Scénáře výkonnosti jsou pro investici 100 000 Kč
Scénáře výkonnosti pro investici 100 000 Kč
Scénáře
1 rok
Příznivý
Kolik byste mohli získat zpět před úhradou nákladů
109 651,17 Kč
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
108 651,17 Kč
Průměrný výnos každý rok
7,58%
Umírněný
Kolik byste mohli získat zpět před úhradou nákladů
109 651,17 Kč
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
108 651,17 Kč
Průměrný výnos každý rok
7,58%
Nepříznivý Kolik byste mohli získat zpět před úhradou nákladů
109 651,17 Kč
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
108 651,17 Kč
Průměrný výnos každý rok
7,58%
Stresový
Kolik byste mohli získat zpět před úhradou nákladů
109 651,17 Kč
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
108 651,17 Kč
Průměrný výnos každý rok
7,58%

3 roky
5 let
113 195,80 Kč 116 838,89 Kč
112 195,80 Kč 116 838,89 Kč
3,69%
3,27%
113 195,80 Kč 116 838,89 Kč
112 195,80 Kč 116 838,89 Kč
3,69%
3,27%
113 195,80 Kč 116 838,89 Kč
112 195,80 Kč 116 838,89 Kč
3,69%
3,27%
113 195,80 Kč 116 838,89 Kč
112 195,80 Kč 116 838,89 Kč
3,69%
3,27%
Vypočteno aplikací Bloomberg PRIIPS Solution MARS v souladu s platnými nařízeními a předpisy.
Upozorňujeme, že ke dni vydání tohoto dokumentu si je ESMA vědoma nedostatků v regulaci, a že výpočet scénářů podle platného
Nařízení nemůže korektně pracovat s kreditním rizikem podkladového aktiva.

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 1, 3 nebo 5 let podle různých scénářů za předpokladu, že
investujete 100 000 Kč.
Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této
investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si
investici/produkt ponecháte.
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám
nejsme schopni zaplatit.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému
poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane, když Banka není schopna uskutečnit výplatu?
Pokud nebude řádně a včas splacena nominální hodnota nebo úrokové výnosy Podkladového aktiva (dluhopisů SG 4,00/22),
nebudete mít v odpovídajícím rozsahu ani právo na výplatu úrokových výnosů nebo nominální hodnoty z Certifikátů.
Obdrží-li Banka pouze částečné plnění z titulu úhrady (řádného) úrokového výnosu z Podkladového aktiva, sníží se odpovídajícím
způsobem též výše odpovídajícího Úroku Certifikátu.
Vznikne-li na Úrok právo až po Dni splatnosti Podkladového aktiva, bude Úrok vyplacen společně s Vypořádací částkou, případně
s Amortizační částkou v souladu s emisními podmínkami.
Pokud dojde v jakémkoliv rozsahu k odepsání dluhů z Certifikátů, nebude Vám v tomto rozsahu poskytnuto na Certifikáty žádné
plnění. Výše Vypořádací částky bude stanovena takto VČ = JHC x (SPA / JHPA), kde: VČ = Vypořádací částka; JHC = jmenovitá
hodnota Certifikátu; SPA = výše splátky podkladového aktiva; JHPA = jmenovitá hodnota jednoho kusu podkladového aktiva.
Vznikne-li právo na Vypořádací částku poté, co se Dlužník z podkladového aktiva dostal do prodlení s plněním svých dluhů
z Podkladového aktiva, bude výše Vypořádací částky snížena o výši případných nákladů, které Banka účelně vynaložila na
uplatňování svých práv z Podkladových aktiv. Tuto skutečnost včetně výše relevantních nákladů a jejich odůvodnění Banka oznámí
způsobem uvedeným v Emisních podmínkách nejpozději ke dni splatnosti dané Vypořádací částky.

S jakými náklady je investice spojena?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos investice, který byste mohli získat.
Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné, vedlejší, přímé a nepřímé náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní
náklady pro tři různé doby držení.
Náklady v čase pro investici 100 000 Kč
Scénáře
Náklady celkem
Dopad na výnos (RIY) ročně

Pokud provedete
odkup po 1 roce
2 080,00 Kč
2,08 %

Pokud provedete
odkup po 2 letech
700,00 Kč
0,70 %

Pokud provedete
odkup po 3 letech
240,00 Kč
0,24 %

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano,
poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou mít v čase všechny náklady na Vaši
investici.

Skladba nákladů
Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých nákladů na předpokládaný roční výnos, který byste mohli získat na konci doporučené doby
držení produktu (jedná se o rozpad hodnoty RIY v % z tabulky výše).

Náklady na vstup
Jednorázové náklady
Náklady na výstup
Průběžné náklady

Transakční náklady portfolia Jiné průběžné náklady
-

Dopad nákladů, které platíte při
pořízení certifikátu. To je
0,15% maximum, které zaplatíte.
Dopad nákladů na ukončení Vaší
0% investice, když dosáhla splatnosti.
n/a
n/a

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Vzhledem k tomu, že certifikát je splatný v roce 2022, nicméně Emitent může za určitých okolností vyplatit závazky z certifikátu
ještě o rok později, je certifikát vhodný pro takové investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně do roku
2023.
Investor může certifikát prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry kdykoli před tímto datem.
Poplatek za obstarání obchodu prostřednictvím Banky je 0,15 %.
Náklady hrazené třetím stranám, které vzniknou při transakci s certifikáty - jsou placeny Vámi a nejsou součástí přirážky ani srážky.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Máte-li výhrady vůči Certifikátu nebo vůči jednání Banky či jejích zaměstnanců, můžete podat stížnost. Podaná stížnost musí
obsahovat Vaše jméno či název společnosti, kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení, přesný popis transakce
nebo služby, jíž se stížnost týká (např. datum, částka, číslo účtu, případně jiné údaje), důvod stížnosti a veškerou související
dokumentaci (plná moc, výpis z účtu, účtenky, apod.)
Veškeré stížnosti můžete doručit:
•
písemně poštou na adresu J&T BANKA, a.s., Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8,
•
elektronicky na emailovou adresu reklamace@jtbank.cz
•
telefonicky každý den od 8.00 do 20.00 hodin na bezplatném telefonním čísle +420800707606, v případě volání ze
zahraničí na placeném telefonním čísle +420221710706.
•
osobně od pondělí do pátku 9.00 – 17.00 hodin na adrese J&T BANKA, a.s., Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8,.
Veškeré stížnosti jsou vyřizovány bezodkladně po jejich doručení, nejpozději do 30 dnů. Banka je oprávněna Vás vyzvat k dodání
další dokumentace vztahující se ke stížnosti. V rámci řádného průběhu a vyřízení jste povinni poskytnout nezbytnou součinnost. V
případě nespokojenosti s vyřízením a/nebo vyřizováním stížností jste oprávněni se obrátit též na ČNB. Další podrobnosti vyřizování
stížností jsou stanoveny v reklamačním řádu, který je umístěn v sekci Bankovní služby na internetových stránkách Banky
www.jtbanka.cz.

Jiné relevantní informace
Aktuální znění tohoto Sdělení klíčových informací je možné nalézt na Vzhledem k tomu, že certifikát je splatný v roce 2022, nicméně
Emitent může za určitých okolností vyplatit závazky z certifikátu ještě o rok později, je certifikát vhodný pro takové investory, kteří
si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto dobu. Certifikát nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat
zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka maximální doba splatnosti certifikátu.

