ZOZNAM ETF DOSTUPNÝCH CEZ SLUŽBU
BROKERAGE (KUPUJTE AKCIE FIRIEM ALEBO
INDEXOVÉ, ČI KOMODITNÉ ETF FONDY)

Komoditné ETF (ETC)
Bloomberg ticker

Mena

ISIN

Komodita

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

CMOD.IM

EUR

IE00BD6FTQ80

Bloomberg
Commodity
index

0,19%

Invesco

KID

OD7F.GY/CRUD.IM

EUR

DE000A0KRJX4

WTI Crude
Oil

0,49%

WisdomTree

KID

WisdomTree
Brent Crude
Oil

BRNT.IM

EUR

JE00B78CGV99

Brent Crude
Oil

0,49%

WisdomTree

KID

Xetra-Gold

4GLD.GY

EUR

DE000A0S9GB0

Gold

0,36%

Deutsche
Boerse

KID

WisdomTree
Physical
Silver

PHAG.IM

EUR

JE00B1VS3333

Silver

0,49%

WisdomTree

KID

WisdomTree
Physical
Platinum

PHPT.IM

EUR

JE00B1VS2W53

Platinum

0,49%

WisdomTree

KID

WisdomTree
Physical
Palladium

PHPD.IM

EUR

JE00B1VS3002

Palladium

0,49%

WisdomTree

KID

Xtrackers
Physical
Rhodium

XFRD.GY

EUR

DE000A1KJHG8

Rhodium

0,95%

Xtrackers

KID

WisdomTree
Copper

OD7C.GY

EUR

DE000A0KRJU0

Copper

0,49%

WisdomTree

KID

WisdomTree
Nickel

OD7M.GY

EUR

DE000A0KRJ44

Nickel

0,49%

WisdomTree

KID

Názov
Invesco
Bloomberg
Commodity
WisdomTree
WTI Crude Oil
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Akciové ETF (indexové)
Názov

Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Dividendy

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

iShares
Core S&P
500

SXR8.GY

EUR

IE00B5BMR087

Akumulácia

Fyzická

0,15%

iShares
BlackRock

KID

SPDR S&P
400 US
Mid Cap

SPY4.GY

EUR

IE00B4YBJ215

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

SPDR
Russell
2000 US
Small
Cap

ZPRR.GY

EUR

IE00BJ38QD84

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

iShares
Core
EURO
STOXX
50

EUN2.GY

EUR

IE0008471009

Distribúcia

Fyzická

0,10%

iShares
BlackRock

KID

iShares
STOXX
Europe
600

SXXPIEX.GY

EUR

DE0002635307

Distribúcia

Fyzická

0,20%

iShares
BlackRock

KID

iShares
MSCI EMU
Mid Cap

IS3H.GY

EUR

IE00BCLWRD08

Akumulácia

Fyzická

0,49%

iShares
BlackRock

KID

Xtrackers
MSCI
Europe
Small
Cap

XXSC.GY

EUR

LU0322253906

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

iShares
Core MSCI
Emerging
Markets
IMI

IS3N.GY

EUR

IE00BKM4GZ66

Akumulácia

Fyzická

0,18%

iShares
BlackRock

KID

iShares
Core MSCI
World

EUNL.GY

EUR

IE00B4L5Y983

Akumulácia

Fyzická

0,20%

iShares
BlackRock

KID

iShares
Core S&P
500

IVV.US

USD

US4642872000

Distribúcia

Fyzická

0,04%

iShares
BlackRock

KID

SPDR S&P
500

SPY.US

USD

US78462F1030

Distribúcia

Fyzická

0,095%

SPDR ETF

KID

SPDR S&P
MIDCAP
400

MDY.US

USD

US78467Y1073

Distribúcia

Fyzická

0,23%

SPDR ETF

KID

ProShares
Ultra S&P
500

SSO.US

USD

US74347R1077

Distribúcia

Syntetická

0,90%

ProShares

KID
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Názov

Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Dividendy

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

ProShares
UltraPro
S&P 500

UPRO.US

USD

US74347X8645

Distribúcia

Syntetická

0,92%

ProShares

KID

ProShares
Short S&P
500

SH.US

USD

US74347B4251

Distribúcia

Syntetická

0,89%

ProShares

KID

ProShares
UltraPro
Short S&P
500

SPXU.US

USD

US74347B2685

Distribúcia

Syntetická

0,91%

ProShares

KID

Akciové ETF (sektorové)
Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Dividendy

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

iShares S&P
500 Energy
Sector

QDVF.GY

EUR

IE00B42NKQ00

Akumulácia

Fyzická

0,15%

iShares
BlackRock

KID

SPDR MSCI
World Energy

WNRG.NA

EUR

IE00BYTRR863

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

iShares Global
Clean Energy

IQQH.GY

EUR

IE00B1XNHC34

Distribúcia

Fyzická

0,65%

iShares
BlackRock

KID

iShares STOXX
Europe 600 Oil
& Gas

SXEPEX.GY

EUR

DE000A0H08M3

Distribúcia

Fyzická

0,46%

iShares
BlackRock

KID

iShares STOXX
Europe 600
Utilities

SX6PEX.GY

EUR

DE000A0Q4R02

Distribúcia

Fyzická

0,46%

iShares
BlackRock

KID

Xtrackers MSCI
World Utilities

XDWU.GY

EUR

IE00BM67HQ30

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

Xtrackers MSCI
World
Communication
Services

XWTS.GY

EUR

IE00BM67HR47

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

STZ.FP

EUR

IE00BKWQ0G16

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

Xtrackers MSCI
World
Financials

XDWF.GY

EUR

IE00BM67HL84

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

Xtrackers MSCI
World Health
Care

XDWH.GY

EUR

IE00BM67HK77

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

SPDR MSCI
Europe Health
Care

STW.FP

EUR

IE00BKWQ0H23

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

Názov

SPDR MSCI
Europe
Financials

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Názov

Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Dividendy

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

iShares STOXX
Europe 600
Automobiles &
Parts

SXAPEX.GY

EUR

DE000A0Q4R28

Distribúcia

Fyzická

0,46%

iShares
BlackRock

KID

Xtrackers MSCI
World
Consumer
Discretionary

XDWC.GY

EUR

IE00BM67HP23

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

STS.FP

EUR

IE00BKWQ0D84

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

XDWS.GY

EUR

IE00BM67HN09

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

STQ.FP

EUR

IE00BKWQ0J47

Akumulácia

Fyzická

0,30%

SPDR ETF

KID

Xtrackers MSCI
World
Industrials

XDWI.GY

EUR

IE00BM67HV82

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

iShares
Automation &
Robotics

2B76.GY

EUR

IE00BYZK4552

Akumulácia

Fyzická

0,40%

iShares
BlackRock

KID

Xtrackers MSCI
World
Information
tech

XDWT.GY

EUR

IE00BM67HT60

Akumulácia

Fyzická

0,30%

Xtrackers

KID

iShares Digital
Security

L0CK.GY

EUR

IE00BG0J4C88

Akumulácia

Fyzická

0,40%

iShares
BlackRock

KID

Vanguard
Information
Technology

VGT.US

USD

US92204A7028

Distribúcia

Fyzická

0,10%

Vanguard

KID

iShares Global
Energy

IXC.US

USD

US4642873412

Distribúcia

Fyzická

0,46%

iShares
BlackRock

KID

iShares Global
Consumer
Discretionary

RXI.US

USD

US4642887453

Distribúcia

Fyzická

0,46%

iShares
BlackRock

KID

SPDR MSCI
Europe
Consumer
Staples
Xtrackers MSCI
World
Consumer
Staples
SPDR MSCI
Europe
Industrials
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Dlhopisové ETF
Názov

Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Úroky

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

Xtrackers
Global
Sovereign

DBZB.GY

EUR

LU0378818131

Akumulácia

Fyzická

0,25%

Xtrackers

KID

Xtrackers
EUR
Corporate
Bond

XBLC.GY

EUR

LU0478205379

Akumulácia

Fyzická

0,12%

Xtrackers

KID

UBS ETF
Bloomberg
Barclays
USD
Emerging
Markets
Sovereign

FRCK.GY

EUR

LU1324516308

Akumulácia

Fyzická

0,47%

UBS ETF

KID

iShares
1-3 Year
Treasury
Bond

SHY.US

USD

US4642874576

Distribúcia

Fyzická

0,15%

iShares
BlackRock

KID

Alternatívne ETF (ETN)
Bloomberg
ticker

Mena

ISIN

Úroky

Replikácia

TER
(p.a.)

Poskytovateľ

iPath Series B
S&P 500 VIX
Short-Term
Futures

VXX.US

USD

US06746P6218

Nie

Syntetická

0,89%

Barclays
Capital

KID

VelocityShares
Daily 2x VIX
Short Term

TVIX.US

USD

US22542D2586

Nie

Syntetická

1,65%

Credit Suisse

KID

VelocityShares
Daily Inverse
VIX Medium
Term

ZIV.US

USD

US22542D8294

Nie

Syntetická

1,35%

Credit Suisse

KID

Názov
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Automation & Robotics UCITS ETF
ISIN: IE00BYZK4552
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Automation & Robotics UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
iSTOXX FactSet Automation & Robotics. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe,
pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho
portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

6

5

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 448,37
EUR
-5,52%
11 177,25
EUR
11,77%
13 230,32
EUR
32,30%

3 rokov
držania
10 440,92
EUR
4,41%
13 969,98
EUR
39,70%
18 704,00
EUR
87,04%

5 rokov
držania
11 988,67
EUR
19,89%
17 460,51
EUR
74,61%
25 446,70
EUR
154,47%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xetra-Gold Bearer Notes
ISIN: DE000A0S9GB0
Emitent: Deutshce Borse Commodities GmbH
Web/Tel emitenta: https://www.xetra-gold.com / +49- 69-2 11-1 16 70
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xetra-Gold Bearer Notes je navrhnutý tak, aby sledoval cenu zlata. Keďže je ťažké efektívne
nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 192,05
EUR
-8,08%
10 628,53
EUR
6,29%
12 347,94
EUR
23,48%

3 rokov
držania
9 347,57
EUR
-6,52%
12 041,41
EUR
20,41%
15 585,45
EUR
55,85%

5 rokov
držania
9 831,05
EUR
-1,69%
13 642,12
EUR
36,42%
19 020,75
EUR
90,21%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Brent Crude Oil
ISIN: JE00B78CGV99
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Brent Crude Oil je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Bloomberg Brent
Crude Subindex, ktorý sleduje pohyb ceny ropy Brent. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere
alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

6 547,27
EUR
-34,53%
9 841,26
EUR
-1,59%
14 853,71
EUR
48,54%

3 rokov
držania
4 710,32
EUR
-52,90%
9 555,49
EUR
-4,45%
19 465,03
EUR
94,65%

5 rokov
držania
3 720,48
EUR
-62,80%
9 278,01
EUR
-7,22%
23 233,38
EUR
132,33%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Invesco Bloomberg Commodity
ISIN: IE00BD6FTQ80
Emitent: Invesco EMEA ETFs
Web/Tel emitenta: https://etf.invesco.com / +44 20 8538 4904
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Invesco Bloomberg Commodity je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Bloomberg
Commodity Index. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pričom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pri čom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 949,32
EUR
-10,51%
9 888,98
EUR
-1,11%
10 919,97
EUR
9,20%

3 rokov
držania
8 134,52
EUR
-18,65%
9 667,23
EUR
-3,33%
11 481,47
EUR
14,81%

5 rokov
držania
7 563,34
EUR
-24,37%
9 450,44
EUR
-5,50%
11 801,08
EUR
18,01%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree WTI Crude Oil
ISIN: DE000A0KRJX4
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://www.wisdomtree.eu / +44-20-7448-4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree WTI Crude Oil je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Bloomberg Crude
Oil Subindex, ktorý sleduje pohyb ceny ropy. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo
komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

6 064,84
EUR
-39,35%
9 241,60
EUR
-7,58%
14 307,63
EUR
43,08%

3 rokov
držania
3 820,31
EUR
-61,80%
7 969,96
EUR
-20,30%
16 893,43
EUR
68,93%

5 rokov
držania
2 653,84
EUR
-73,46%
6 873,29
EUR
-31,27%
18 086,91
EUR
80,87%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C
ISIN: LU0378818131
Emitent: Xtrackers II
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / 49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index FTSE World Government Bond. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 3 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 724,19
EUR
-2,76%
10 133,78
EUR
1,34%
10 571,14
EUR
5,71%

3 rokov
držania
9 691,34
EUR
-3,09%
10 413,04
EUR
4,13%
11 199,62
EUR
12,00%

5 rokov
držania
9 751,00
EUR
-2,49%
10 699,99
EUR
7,00%
11 753,01
EUR
17,53%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

ProShares Ultra Oil & Gas
ISIN: US74347G7051
Emitent: ProShare Advisors LLC
Web/Tel emitenta: https://www.proshares.com / 1-240-497-6400
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atd. ProShares Ultra Oil & Gas je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Dow Jones U.S. Oil &
Gas. Keďže sa jedná o ETF s dvojnásobným pákovým efektom reflektuje približne dvojnásobok návratnosti
podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže prinášať približne dvojnásobne vyššie
zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od
vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu
výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom a podkladovým aktívom, čím sa
pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri
fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a vo fondoch s volatilneješími
podkladovými aktívami. ťaž efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť
indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť
indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

5 052,33
EUR
-49,48%
8 655,18
EUR
-13,45%
14 929,74
EUR
49,30%

3 rokov
držania
2 556,43
EUR
-74,44%
6 511,07
EUR
-34,89%
16 698,00
EUR
66,98%

5 rokov
držania
1 463,62
EUR
-85,36%
4 898,12
EUR
-51,02%
16 505,36
EUR
65,05%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným
indikátorom budúceho vývoja trhu. Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania
Vašej investície. Sumy, ktoré v tabuľke vidíte, zahrňujú náklady produktu samotného, no nezahrňujú poplatky,
ktoré si môže účtovať Váš distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne
predpisy členského štátu retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame
investovanie v čo najdlhšom časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe
finančného nástroja (v SR min. 1 rok a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet-
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161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN: IE0008471009
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
EURO STOXX 50. Tieto cenné papiere vydáva približne 50 veľkých spoločností v rámci Európskej únie. Keďže
je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 347,85
EUR
-16,52%
10 385,33
EUR
3,85%
12 885,77
EUR
28,86%

3 rokov
držania
7 669,11
EUR
-23,31%
11 183,48
EUR
11,83%
16 265,47
EUR
62,65%

5 rokov
držania
7 402,87
EUR
-25,97%
12 042,97
EUR
20,43%
19 540,21
EUR
95,40%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN: IE00B4L5Y983
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Core MSCI World UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
World. Tieto cenné papiere vydávajú veľké a stredné spoločnosti rozvinutých krajín po celom svete. Keďže je
ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4
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6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 114,14
EUR
-8,86%
11 017,64
EUR
10,18%
13 339,38
EUR
33,39%

3 rokov
držania
9 633,49
EUR
-3,67%
13 387,18
EUR
33,87%
18 632,79
EUR
86,33%

5 rokov
držania
10 634,19
EUR
6,34%
16 266,34
EUR
62,66%
24 920,76
EUR
149,21%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares
ISIN: US25459Y6941
Emitent: Direxion Shares ETF Trust
Web/Tel emitenta: https:// www.direxionshares.com / 1-877-437-9363
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Direxion Daily Financial Bull 3x Shares je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Russell
1000 Financial Services. Tieto cenné papiere vydáva 1 000 veľkých amerických spoločností vo finančnom sektore.
Keďže sa jedná o ETF s trojnásobným pákovým efektom reflektuje približne trojnásobok návratnosti
podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže prinášať približne trojnásobne vyššie
zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od
vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu
výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom a podkladovým aktívom, čím sa
pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri
fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a vo fondoch s volatilneješími
podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 153,39
EUR
-28,47%
12 379,25
EUR
23,79%
21 487,27
EUR
114,87%

3 rokov
držania
7 345,89
EUR
-26,54%
19 009,28
EUR
90,09%
49 346,14
EUR
393,46%

5 rokov
držania
8 550,40
EUR
-14,50%
29 190,20
EUR
191,90%
99 970,69
EUR
899,71%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Direxion Daily Financial Bear 3x Shares
ISIN: US25460E1331
Emitent: Direxion Shares ETF Trust
Web/Tel emitenta: https:// www.direxionshares.com / 1-877-437-9363
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Direxion Daily Financial Bear 3x Shares je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Russell
1000 Financial Services. Tieto cenné papiere vydáva 1 000 veľkých amerických spoločností vo finančnom sektore.
Keďže sa jedná o ETF s trojnásobným pákovým efektom reflektuje približne trojnásobok návratnosti
podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže prinášať približne trojnásobne vyššie
zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od
vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu
výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom a podkladovým aktívom, čím sa
pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri
fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a vo fondoch s volatilneješími
podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

3 748,79
EUR
-62,51%
6 481,43
EUR
-35,19%
11 307,36
EUR
13,07%

3 rokov
držania
1 057,50
EUR
-89,42%
2 738,24
EUR
-72,62%
7 155,25
EUR
-28,45%

5 rokov
držania
338,29
EUR
-96,62%
1 156,83
EUR
-88,43%
3 992,37
EUR
-60,08%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
ISIN: LU1324516308
Emitent: UBS ETF SICAV
Web/Tel emitenta: http://www.ubs.com/etf / +41-44-223-87-99
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Keďže
je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 3 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 687,04
EUR
-3,13%
10 265,89
EUR
2,66%
10 883,84
EUR
8,84%

3 rokov
držania
9 785,73
EUR
-2,14%
10 822,00
EUR
8,22%
11 973,10
EUR
19,73%

5 rokov
držania
10 017,49
EUR
0,17%
11 408,23
EUR
14,08%
12 997,63
EUR
29,98%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR
ISIN: LU1437016204
Emitent: Amundi
Web/Tel emitenta: www.amundietf.com / + 33 1 76 32 19 15
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR je navrhnutý tak, aby
sledoval podkladový index J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global). Keďže je ťažké efektívne
nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú
stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 4 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať..

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 608,86
EUR
-3,91%
10 094,07
EUR
0,94%
10 605,90
EUR
6,06%

3 rokov
držania
9 444,16
EUR
-5,56%
10 286,12
EUR
2,86%
11 205,37
EUR
12,05%

5 rokov
držania
9 387,37
EUR
-6,13%
10 481,83
EUR
4,82%
11 706,22
EUR
17,06%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Global Clean Energy UCITS ETF
ISIN: IE00B1XNHC34
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Global Clean Energy UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P
Global Clean Energy. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 176,03
EUR
-18,24%
10 485,46
EUR
4,85%
13 557,48
EUR
35,57%

3 rokov
držania
7 507,17
EUR
-24,93%
11 585,62
EUR
15,86%
18 026,33
EUR
80,26%

5 rokov
držania
7 302,22
EUR
-26,98%
12 801,21
EUR
28,01%
22 625,18
EUR
126,25%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
ISIN: IE00BCLWRD08
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares MSCI EUMI Mid Cap UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
EMU Mid Cap. Tieto cenné papiere vydávajú stredné spoločnosti v rozvinutých krajinách Európy. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 013,27
EUR
-9,87%
10 924,73
EUR
9,25%
13 231,09
EUR
32,31%

3 rokov
držania
9 344,26
EUR
-6,56%
13 033,37
EUR
30,33%
18 165,54
EUR
81,66%

5 rokov
držania
10 120,35
EUR
1,20%
15 549,01
EUR
55,49%
23 872,43
EUR
138,72%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
ISIN: IE00BKM4GZ66
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares MSCI EM IMI UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
Emerging Markets Investable Market. Tieto cenné papiere vydávajú spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Keďže
je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 440,03
EUR
-15,60%
10 710,18
EUR
7,10%
13 543,34
EUR
35,43%

3 rokov
držania
8 125,89
EUR
-18,74%
12 259,67
EUR
22,60%
18 432,11
EUR
84,32%

5 rokov
držania
8 256,67
EUR
-17,43%
14 033,35
EUR
40,33%
23 768,93
EUR
137,69%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné
informácie, Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
ISIN: IE00BP3QZ825
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index MSCI World Momentum, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov veľkých a stredných
spoločností v rozvinutých krajinách. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 256,62
EUR
-7,43%
11 313,85
EUR
13,14%
13 859,27
EUR
38,59%

3 rokov
držania
10 236,70
EUR
2,37%
14 502,68
EUR
45,03%
20 593,33
EUR
105,93%

5 rokov
držania
11 853,27
EUR
18,53%
18 590,31
EUR
85,90%
29 223,37
EUR
192,23%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
ISIN: IE00BP3QZB59
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index MSCI World Enhanced Value, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov s kvalitnou trhovou hodnotou.
Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 748,68
EUR
-12,51%
10 708,70
EUR
7,09%
13 077,96
EUR
30,78%

3 rokov
držania
8 648,40
EUR
-13,52%
12 263,68
EUR
22,64%
17 350,99
EUR
73,51%

5 rokov
držania
8 950,09
EUR
-10,50%
14 044,45
EUR
40,44%
21 988,89
EUR
119,89%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
ISIN: IE00B52VJ196
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov európsykch spoločností
s vysokým ESG hodnotením. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

5

6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 893,78
EUR
-11,06%
10 766,91
EUR
7,67%
13 053,19
EUR
30,53%

3 rokov
držania
8 967,16
EUR
-10,33%
12 492,54
EUR
24,93%
17 428,79
EUR
74,29%

5 rokov
držania
9 445,45
EUR
-5,55%
14 494,74
EUR
44,95%
22 275,09
EUR
122,75%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Core S&P 500 ETF
ISIN: US4642872000
Emitent: BlackRock Fund Advisors
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 1-415-670-2000
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Core S&P 500 ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto cenné
papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere
v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 USD
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 209,93
EUR
-7,90%
10 919,88
EUR
9,20%
12 956,48
EUR
29,56%

3 rokov
držania
9 698,10
EUR
-3,02%
13 027,79
EUR
30,28%
17 513,91
EUR
75,14%

5 rokov
držania
10 616,96
EUR
6,17%
15 542,60
EUR
55,43%
22 770,98
EUR
127,71%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Global Energy ETF
ISIN: US4642873412
Emitent: BlackRock Fund Advisors
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 1-415-670-2000
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Global Energy ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P Global 1200
Energy Sector. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť
indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť
indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 483,51
EUR
-25,16%
9 660,40
EUR
-3,40%
12 461,90
EUR
24,62%

3 rokov
držania
5 792,26
EUR
-42,08%
9 011,64
EUR
-9,88%
14 010,67
EUR
40,11%

5 rokov
držania
4 751,63
EUR
-52,48%
8 406,44
EUR
-15,94%
14 862,15
EUR
48,62%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Digital Security UCITS ETF
ISIN: IE00BG0J4C88
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Digital Security UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index STOXX
Global Digital Security. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 349,00
EUR
-6,51%
10 315,70
EUR
3,16%
11 416,73
EUR
14,17%

3 rokov
držania
9 268,80
EUR
-7,31%
11 000,47
EUR
10,00%
13 097,55
EUR
30,98%

5 rokov
držania
9 399,77
EUR
-6,00%
11 730,69
EUR
17,31%
14 687,45
EUR
46,87%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged
ISIN: JE00BDD9Q840
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Keďže sa jedná o ETF s dvojnásobným pákovým efektom, reflektuje
približne dvojnásobok návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže
prinášať približne dvojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže
prichádzať k väčšiemu odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj
vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom
a podkladovým aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking
error). Tento efekt môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a
vo fondoch s volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere
alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

3 183,62
EUR
-68,16%
7 237,94
EUR
-27,62%
17 222,04
EUR
72,22%

3 rokov
držania
925,66
EUR
-90,74%
3 901,37
EUR
-60,99%
17 218,29
EUR
72,18%

5 rokov
držania
326,15
EUR
-96,74%
2 102,90
EUR
-78,97%
14 200,33
EUR
42,00%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
ISIN: US78467Y1073
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / 1-866-787-2257
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P MidCap
400. Tieto cenné papiere vydáva 400 stredných amerických spoločností. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2
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6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 922,30
EUR
-10,78%
10 713,74
EUR
7,14%
12 851,77
EUR
28,52%

3 rokov
držania
8 956,66
EUR
-10,43%
12 290,94
EUR
22,91%
16 850,14
EUR
68,50%

5 rokov
držania
9 372,75
EUR
-6,27%
14 100,32
EUR
41,00%
21 192,26
EUR
111,92%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Copper
ISIN: DE000A0KRJU0
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://www.wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Copper je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Bloomberg Copper Subindex,
ktorý sleduje pohyb ceny medi. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity
v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 4 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy so stredným rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako stredné. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 658,46
EUR
-23,42%
9 950,45
EUR
-0,50%
12 896,08
EUR
28,96%

3 rokov
držania
6 256,95
EUR
-37,43%
9 837,46
EUR
-1,63%
15 428,63
EUR
54,29%

5 rokov
držania
5 424,73
EUR
-45,75%
9 725,75
EUR
-2,74%
17 393,84
EUR
73,94%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Nickel
ISIN: DE000A0KRJ44
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Nickel je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index Bloomberg Nickel Subindex,
ktorý sleduje pohyb ceny niklu. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity
v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

6 901,69
EUR
-30,98%
9 860,47
EUR
-1,40%
14 185,04
EUR
41,85%

3 rokov
držania
5 176,65
EUR
-48,23%
9 627,49
EUR
-3,73%
18 028,79
EUR
80,29%

5 rokov
držania
4 215,18
EUR
-57,85%
9 400,00
EUR
-6,00%
21 107,14
EUR
111,07%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Physical Silver
ISIN: JE00B1VS3333
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Physical Silver je navrhnutý tak, aby sledoval pohyb ceny striebra. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 019,56
EUR
-19,80%
10 318,61
EUR
3,19%
13 337,28
EUR
33,37%

3 rokov
držania
7 107,87
EUR
-28,92%
11 017,13
EUR
10,17%
17 154,36
EUR
71,54%

5 rokov
držania
6 675,99
EUR
-33,24%
11 762,94
EUR
17,63%
20 820,63
EUR
108,21%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Physical Palladium
ISIN: JE00B1VS3002
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Physical Palladium je navrhnutý tak, aby sledoval pohyb ceny paládia. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 654,45
EUR
-13,46%
11 974,38
EUR
19,74%
16 733,47
EUR
67,33%

3 rokov
držania
9 807,39
EUR
-1,93%
17 273,67
EUR
72,74%
30 727,82
EUR
207,28%

5 rokov
držania
11 981,73
EUR
19,82%
24 918,17
EUR
149,18%
52 339,26
EUR
423,39%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

WisdomTree Physical Platinum
ISIN: JE00B1VS2W53
Emitent: WisdomTree Commodity Securities Limited
Web/Tel emitenta: https://wisdomtree.eu / +44 207 448 4330
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. WisdomTree Physical Platinum je navrhnutý tak, aby sledoval pohyb ceny platiny. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4
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6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 4 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy so stredným rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako stredné. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 666,82 EUR
-23,33%
9 697,34 EUR
-3,03%
12 318,85
EUR
23,19%

3 rokov
držania
6 076,95
EUR
-39,23%
9 143,33
EUR
-8,57%
13 816,74
EUR
38,17%

5 rokov
držania
5 084,37
EUR
-49,16%
8 620,98
EUR
-13,79%
14 681,11
EUR
46,81%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
ISIN: IE00B42NKQ00
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P
500 Capped 35/20 Energy. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 801,76
EUR
-21,98%
9 951,35
EUR
-0,49%
12 701,50
EUR
27,01%

3 rokov
držania
6 466,18
EUR
-35,34%
9 858,61
EUR
-1,41%
15 040,58
EUR
50,41%

5 rokov
držania
5 665,50
EUR
-43,34%
9 766,73
EUR
-2,33%
16 847,70
EUR
68,48%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
ISIN: IE00BYVJRR92
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares MSCI USA SRI UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI USA
SRI Select Reduced Fossil Fuel, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov amerických spoločností s vysokým
ESG hodnotením. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 614,12
EUR
-3,86%
11 040,07
EUR
10,40%
12 713,56
EUR
27,14%

3 rokov
držania
10 597,37
EUR
5,97%
13 479,47
EUR
34,79%
17 194,30
EUR
71,94%

5 rokov
držania
12 059,23
EUR
20,59%
16 457,87
EUR
64,58%
22 525,07
EUR
125,25%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Global Consumer Discretionary ETF
ISIN: US4642887453
Emitent: BlackRock Fund Advisors
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 1-415-670-2000
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares Global Consumer Discretionary ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P
Global 1200 Consumer Discretionary Sector Capped. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere
v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

6

5

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 025,11
EUR
-9,75%
10 812,59
EUR
8,13%
12 966,59
EUR
29,67%

3 rokov
držania
9 247,79
EUR
-7,52%
12 649,66
EUR
26,50%
17 320,60
EUR
73,21%

5 rokov
držania
9 875,20
EUR
-1,25%
14 798,86
EUR
47,99%
22 200,38
EUR
122,00%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

ProShares Short S&P 500
ISIN: US74347B4251
Emitent: ProShares Trust
Web/Tel emitenta: https://www.proshares.com / 1-240-497-6400
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. ProShares Short S&P 500 je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto cenné
papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový
nesúlad medzi fondom a podkladovým aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké
obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami
(pakovým efektom) a vo fondoch s volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
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finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 510,32
EUR
-24,90%
8 891,41
EUR
-11,09%
10 534,50
EUR
5,35%

3 rokov
držania
5 249,07
EUR
-47,51%
7 033,10
EUR
-29,67%
9 431,16
EUR
-5,69%

5 rokov
držania
3 812,78
EUR
-61,87%
5 563,18
EUR
-44,37%
8 123,91
EUR
-18,76%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
ISIN: US4642874576
Emitent: BlackRock Fund Advisors
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 1-415-670-2000
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index ICE U.S.
Treasury 1-3 Year Bond. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2
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6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 3 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 USD
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 869,05
EUR
-1,31%
10 003,86
EUR
0,04%
10 137,52
EUR
1,38%

3 rokov
držania
9 778,39
EUR
-2,22%
10 009,80
EUR
0,10%
10 243,68
EUR
2,44%

5 rokov
držania
9 718,26
EUR
-2,82%
10 015,75
EUR
0,16%
10 319,32
EUR
3,19%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

ProShares UltraPro Short S&P 500
ISIN: US74347B2685
Emitent: ProShares Trust
Web/Tel emitenta: https://www.proshares.com / 1-240-497-6400
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. ProShares UltraPro S&P 500 je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto cenné
papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže sa jedná o ETF s trojnásobným pákovým efektom,
reflektuje približne trojnásobok návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom,
že môže prinášať približne trojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako
môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým
aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi
fondom a podkladovým aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv.
tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým
efektom) a vo fondoch s volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky
cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

4 060,65
EUR
-59,39%
6 706,02
EUR
-32,94%
11 150,75
EUR
11,51%

3 rokov
držania
1 267,40
EUR
-87,33%
3 028,85
EUR
-69,71%
7 288,90
EUR
-27,11%

5 rokov
držania
445,82
EUR
-95,56%
1 368,01
EUR
-86,32%
4 246,28
EUR
-57,54%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR S&P 500 ETF TRUST
ISIN: US78462F1030
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / 1-866-787-2257
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR S&P 500 ETF TRUST je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto
cenné papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné
papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 218,89
EUR
-7,81%
10 923,67
EUR
9,24%
12 953,42
EUR
29,53%

3 rokov
držania
9 718,78
EUR
-2,81%
13 041,66
EUR
30,42%
17 514,60
EUR
75,15%

5 rokov
držania
10 650,47
EUR
6,50%
15 570,31
EUR
55,70%
22 781,29
EUR
127,81%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
ISIN: IE00B4YBJ215
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P
MidCap 400. Tieto cenné papiere vydáva 400 stredných amerických spoločností. Keďže je ťažké efektívne
nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú
stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 881,31
EUR
-11,19%
10 959,73
EUR
9,60%
13 516,11
EUR
35,16%

3 rokov
držania
9 145,71
EUR
-8,54%
13 160,18
EUR
31,60%
18 925,84
EUR
89,26%

5 rokov
držania
9 879,49
EUR
-1,21%
15 802,44
EUR
58,02%
25 262,04
EUR
152,62%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

ProShares Ultra S&P 500
ISIN: US74347R1077
Emitent: ProShares Trust
Web/Tel emitenta: https://www.proshares.com / 1-240-497-6400
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. ProShares UltraPro S&P 500 je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto cenné
papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže sa jedná o ETF s dvojnásobným pákovým efektom,
reflektuje približne dvojnásobok návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom,
že môže prinášať približne dvojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako
môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým
aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi
fondom a podkladovým aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv.
tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým
efektom) a vo fondoch s volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky
cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

5

7

6

Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 462,06
EUR
-15,38%
11 835,09
EUR
18,35%
16 584,64
EUR
65,86%

3 rokov
držania
9 278,78
EUR
-7,21%
16 599,58
EUR
66,00%
29 758,20
EUR
197,58%

5 rokov
držania
10 984,87
EUR
9,85%
23 282,11
EUR
132,82%
49 449,86
EUR
394,50%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
ISIN: IE00BKWQ0J47
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
Europe Industrials. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

6

5

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 955,92
EUR
-10,44%
11 023,27
EUR
10,23%
13 570,35
EUR
35,70%

3 rokov
držania
9 349,01
EUR
-6,51%
13 396,82
EUR
33,97%
19 201,40
EUR
92,01%

5 rokov
držania
10 232,60
EUR
2,33%
16 281,45
EUR
62,81%
25 911,92
EUR
159,12%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
ISIN: IE00BKWQ0D84
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index MSCI Europe Consumer Staples. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 017,95
EUR
-9,82%
10 795,10
EUR
7,95%
12 957,67
EUR
29,58%

3 rokov
držania
9 218,51
EUR
-7,81%
12 600,83
EUR
26,01%
17 271,05
EUR
72,71%

5 rokov
držania
9 821,15
EUR
-1,79%
14 708,61
EUR
47,09%
22 088,30
EUR
120,88%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
ISIN: IE00BKWQ0H23
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI Europe Health Care. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 727,92
EUR
-12,72%
10 658,38
EUR
6,58%
13 075,36
EUR
30,75%

3 rokov
držania
8 575,09
EUR
-14,25%
12 141,64
EUR
21,42%
17 270,14
EUR
72,70%

5 rokov
držania
8 822,34
EUR
-11,78%
13 831,31
EUR
38,31%
21 783,23
EUR
117,83%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
ISIN: IE00BKWQ0G16
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
Europe Financials. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 040,29
EUR
-19,60%
10 380,00
EUR
3,80%
13 333,70
EUR
33,34%

3 rokov
držania
7 177,03
EUR
-28,23%
11 149,96
EUR
11,50%
17 235,84
EUR
72,36%

5 rokov
držania
6 786,76
EUR
-32,13%
11 977,04
EUR
19,77%
21 031,39
EUR
110,31%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
ISIN: DE000A0Q4R02
Emitent: BlackRock Asset Management
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 49-89-427-29-5858
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index STOXX Europe 600 Utilities. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 365,13
EUR
-16,35%
10 216,71
EUR
2,17%
12 507,70
EUR
25,08%

3 rokov
držania
7 547,25
EUR
-24,53%
10 679,86
EUR
6,80%
15 148,69
EUR
51,49%

5 rokov
držania
7 128,85
EUR
-28,71%
11 164,00
EUR
11,64%
17 524,85
EUR
75,25%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
ISIN: DE000A0Q4R28
Emitent: BlackRock Asset Management
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 49-89-427-29-5858
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index STOXX Europe 600 Automobiles & Parts. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné
papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 463,77
EUR
-25,36%
9 987,59
EUR
-0,12%
13 404,94
EUR
34,05%

3 rokov
držania
6 020,65
EUR
-39,79%
9 981,58
EUR
-0,18%
16 598,72
EUR
65,99%

5 rokov
držania
5 191,68
EUR
-48,08%
9 975,58
EUR
-0,24%
19 226,16
EUR
92,26%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
ISIN: DE000A0H08M3
Emitent: BlackRock Asset Management
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 49-89-427-29-5858
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index STOXX Europe 600 Oil & Gas. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 797,54
EUR
-22,02%

3 rokov
držania
6 701,48
EUR
-32,99%

10 249,12 €

10 750,52 €

2,49%
13 439,23
EUR
34,39%

7,51%
17 204,81
EUR
72,05%

5 rokov
držania
6 128,25
EUR
-38,72%
11 276,45
EUR
12,76%
20 700,00
EUR
107,00%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares Core S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00B5BMR087
Emitent: BlackRock Inc
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / +44-20-7668-8007
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares S&P 500 UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto
cenné papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné
papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 209,42
EUR
-7,91%
11 245,61
EUR
12,46%
13 762,88
EUR
37,63%

3 rokov
držania
10 068,47
EUR
0,68%
14 241,61
EUR
42,42%
20 190,22
EUR
101,90%

5 rokov
držania
11 523,34
EUR
15,23%
18 035,78
EUR
80,36%
28 293,15
EUR
182,93%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF
ISIN: DE0002635307
Emitent: BlackRock Asset Management
Web/Tel emitenta: https://blackrock.com / 49-89-427-29-5858
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index STOXX
Europe 600. Tieto cenné papiere vydáva približne 600 veľkých spoločností v rozvinutých krajinách Európy.
Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 530,94
EUR
-14,69%
10 386,24
EUR
3,86%
12 622,52
EUR
26,23%

3 rokov
držania
7 964,98
EUR
-20,35%
11 192,16
EUR
11,92%
15 699,13
EUR
56,99%

5 rokov
držania
7 776,18
EUR
-22,24%
12 060,60
EUR
20,61%
18 672,67
EUR
86,73%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
ISIN: US22542D2586
Emitent: Credit Suisse AG
Web/Tel emitenta: https://www.velocityshares.com / 877 583-5624
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
S&P 500 VIX Short Term Futures. Keďže sa jedná o ETF s dvojnásobným pákovým efektom, reflektuje približne
dvojnásobok návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže prinášať
približne dvojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže prichádzať
k väčšiemu odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj vyššej volatilite
daného nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom a podkladovým
aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt
môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a vo fondoch s
volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vysoké. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

301,24
EUR
-96,99%
1 472,04
EUR
-85,28%
7 933,27
EUR
-20,67%

3 rokov
držania
2,14
EUR
-99,98%
34,25
EUR
-99,66%
609,28
EUR
-93,91%

5 rokov
držania
0,02
EUR
-100,00%
0,80
EUR
-99,99%
32,24
EUR
-99,68%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN
ISIN: US22539T1833
Emitent: Credit Suisse AG
Web/Tel emitenta: https://www.velocityshares.com / 877 583-5624
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P
GSCI Natural Gas. Keďže sa jedná o ETF s trojnásobným pákovým efektom, reflektuje približne trojnásobok
návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom, že môže prinášať približne
trojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako môže prichádzať k väčšiemu
odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým aj vyššej volatilite daného
nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi fondom a podkladovým
aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv. tracking error). Tento efekt
môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým efektom) a vo fondoch s
volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.
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Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2
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4
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7

6

Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

653,40
EUR
-93,47%
2 750,09
EUR
-72,50%
12 604,82
EUR
26,05%

3 rokov
držania
17,73
EUR
-99,82%
219,78
EUR
-97,80%
2 974,00
EUR
-70,26%

5 rokov
držania
0,67
EUR
-99,99%
17,56
EUR
-99,82%
500,74
EUR
-94,99%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

ProShares UltraPro S&P 500
ISIN: US74347X8645
Emitent: ProShares Trust
Web/Tel emitenta: https://www.proshares.com / 1-240-497-6400
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. ProShares UltraPro S&P 500 je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index S&P 500. Tieto cenné
papiere vydáva 500 veľkých amerických spoločností. Keďže sa jedná o ETF s trojnásobným pákovým efektom
reflektuje približne trojnásobok návratnosti podkladového indexu/aktíva. Klient musí byť uzrozumení s faktom,
že môže prinášať približne trojnásobne vyššie zisky a zároveň aj straty ako podkladový index/aktívum. Rovnako
môže prichádzať k väčšiemu odchýleniu od vývoja podkladového indexu/aktíva z dôvodu pákového efektu a tým
aj vyššej volatilite daného nástroja. Z dôvodu výpočtu denných výnosov môže vznikať časový nesúlad medzi
fondom a podkladovým aktívom, čím sa pravdepodobne môže líšiť aj smer a výnos za rovnaké obdobie (tzv.
tracking error). Tento efekt môže by vyšší pri fondoch s vyššími poprípade inverznými násobkami (pakovým
efektom) a vo fondoch s volatilneješími podkladovými aktívami. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky
cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 599,34
EUR
-24,01%
12 560,54
EUR
25,61%
20 842,22
EUR
108,42%

3 rokov
držania
8 310,19
EUR
-16,90%
19 867,27
EUR
98, 67%
47 689,31
EUR
376,89%

5 rokov
držania
10 194,35
EUR
1,94%
31 424,47
EUR
214,24%
97 263,12
EUR
872,63%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
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informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares
ISIN: US92204A7028
Emitent: The Vanguard Group
Web/Tel emitenta: www.vanguard.com / 1-866-499-8473
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Vanguard Information Technology Index Funds ETF Shares je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index MSCI US Investable Market Information Technology. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

5

6
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7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 466,33
EUR
-5,34%
11 828,72
EUR
18,29%
14 812,35
EUR
48,12%

3 rokov
držania
11 259,68
EUR
12,60%
16 573,50
EUR
65,73%
24 448,72
EUR
144,49%

5 rokov
držania
14 093,53
EUR
40,94%
23 221,51
EUR
132,22%
38 346,20
EUR
283,46%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00BGYWFK87
Emitent: Vanguard Group Ltd
Web/Tel emitenta: www.vanguard.com / +44-20-7489-5600
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - USD. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné
papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 3 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať..

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 873,54
EUR
-1,26%
10 124,01
EUR
1,24%
10 399,66
EUR
4,00%

3 rokov
držania
9 943,60
EUR
-0,56%
10 389,83
EUR
3,90%
10 877,00
EUR
8,77%

5 rokov
držania
10 072,76
EUR
0,73%
10 662,62
EUR
6,63%
11 309,17
EUR
13,09%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN
ISIN: US06746P6218
Emitent: Barclays Capital
Web/Tel emitenta: https://www.ipathetn.com / 1-212-528-7990
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index S&P 500 VIX Short Term Futures. Tento produkt pri obchodovaní ponúka investorom výnos v hotovosti
v plánovanom alebo predčasnom splatení. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

2 976,69
EUR
-70,23%
7 225,35
EUR
-27,75%
17 650,41
EUR
76,50%

3 rokov
držania
813,28
EUR
-91,87%
3 786,91
EUR
-62,13%
17 764,61
EUR
77,47%

5 rokov
držania
272,19
EUR
-97,28%
1 984,78
EUR
-80,15%
14 566,06
EUR
45,66%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
ISIN: IE00BYTRR863
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI World Energy UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
World Energy. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť
indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť
indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 511,14
EUR
-14,89%
10 290,60
EUR
2,91%
12 466,74
EUR
24,67%

3 rokov
držania
7 848,08
EUR
-21,52%
10 911,05
EUR
9,11%
15 199,99
EUR
52,00%

5 rokov
držania
7 558,34
EUR
-24,42%
11 568,90
EUR
15,69%
17 743,38
EUR
77,43%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
ISIN: LU0484968812
Emitent: Xtrackers II
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / 49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 2 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 869,10
EUR
-1,31%
10 157,50
EUR
1,58%
10 458,16
EUR
4,58%

3 rokov
držania
9 970,91
EUR
-0,29%
10 482,34
EUR
4,82%
11 024,06
EUR
10,24%

5 rokov
držania
10 140,55
EUR
1,41%
10 817,57
EUR
8,18%
11 544,04
EUR
15,44%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
ISIN: LU0478205379
Emitent: Xtrackers II
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / 49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky
cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 2 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s nižším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako nižšie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 869,47
EUR
-1,31%
10 174,59
EUR
1,75%
10 494,68
EUR
4,95%

3 rokov
držania
9 993,15
EUR
-0,07%
10 536,33
EUR
5,36%
11 114,91
EUR
11,15%

5 rokov
držania
10 189,50
EUR
1,89%
10 910,95
EUR
9,11%
11 689,64
EUR
16,90%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
ISIN: IE00BL25JP72
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI World Momentum, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov veľkých a stredných spoločností
v rozvinutých krajinách. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať
výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža
výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 247,67
EUR
-7,52%
11 293,44
EUR
12,93%
13 821,46
EUR
38,21%

3 rokov
držania
10 196,00
EUR
1,96%
14 423,59
EUR
44,24%
20 448,85
EUR
104,49%

5 rokov
držania
11 768,20
EUR
17,68%
18 421,30
EUR
84,21%
28 899,36
EUR
188,99%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BL25JL35
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI World Sector Neutral Quality (USD), ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov veľkých a stredných
spoločností v rozvinutých krajinách. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 242,63
EUR
-7,57%
11 116,91
EUR
11,17%
13 402,28
EUR
34,02%

3 rokov
držania
9 984,54
EUR
-0,15%
13 758,63
EUR
37,59%
19 003,58
EUR
90,04%

5 rokov
držania
11 252,66
EUR
12,53%
17 028,11
EUR
70,28%
25 828,13
EUR
158,28%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HP23
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index MSCI World Consumer Discretionary Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 400,67
EUR
-5,99%
10 886,35
EUR
8,86%
12 630,35
EUR
26,30%

3 rokov
držania
10 011,67
EUR
0,12%
12 916,85
EUR
29,17%
16 696,57
EUR
66,97%

5 rokov
držania
11 027,27
EUR
10,27%
15 326,06
EUR
53,26%
21 341,14
EUR
113,41%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HL84
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI World Financials Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 219,32
EUR
-7,81%
10 860,08
EUR
8,60%
12 778,11
EUR
27,78%

3 rokov
držania
9 643,74
EUR
-3,56%
12 800,59
EUR
28,01%
16 972,24
EUR
69,72%

5 rokov
držania
10 469,71
EUR
4,70%
15 087,84
EUR
50,88%
21 719,58
EUR
117,20%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HK77
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI World Health Care Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe,
pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho
portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1
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3

4

5

6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 367,21
EUR
-6,33%
10 816,47
EUR
8,16%
12 528,69
EUR
25,29%

3 rokov
držania
9 871,37
EUR
-1,29%
12 678,78
EUR
26,79%
16 335,19
EUR
63,35%

5 rokov
držania
10 753,34
EUR
7,53%
14 861,74
EUR
48,62%
20 603,59
EUR
106,04%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HV82
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI World Industrials Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe,
pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho
portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

5

6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 366,38
EUR
-6,34%
10 812,33
EUR
8,12%
12 487,41
EUR
24,87%

3 rokov
držania
9 859,63
EUR
-1,40%
12 644,53
EUR
26,45%
16 224,23
EUR
62,24%

5 rokov
držania
10 724,54
EUR
7,25%
14 787,21
EUR
47,87%
20 399,38
EUR
103,99%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HN09
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index MSCI World Consumer Staples Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere
v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie
reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 370,24
EUR
-6,30%
10 469,62
EUR
4,70%
11 743,58
EUR
17,44%

3 rokov
držania
9 478,69
EUR
-5,21%
11 503,23
EUR
15,03%
14 014,58
EUR
40,15%

5 rokov
držania
9 838,45
EUR
-1,62%
12 638,89
EUR
26,39%
16 299,70
EUR
63,00%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HT60
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index MSCI World Information Technology Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 756,74
EUR
-2,43%
11 675,75
EUR
16,76%
14 006,80
EUR
40,07%

3 rokov
držania
11 670,40
EUR
16,70%
15 941,34
EUR
59,41%
21 829,80
EUR
118,30%

5 rokov
držania
14 546,59
EUR
45,47%
21 765,32
EUR
117,65%
32 648,13
EUR
226,48%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HQ30
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI
World Utilities Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe
sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré
odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 461,14
EUR
-5,39%
10 677,42
EUR
6,77%
12 099,52
EUR
21,00%

3 rokov
držania
9 882,20
EUR
-1,18%
12 203,39
EUR
22,03%
15 131,58
EUR
51,32%

5 rokov
držania
10 615,62
EUR
6,16%
13 947,44
EUR
39,47%
18 400,10
EUR
84,00%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers Physical Rhodium
ISIN: DE000A1KJHG8
Emitent: Xtrackers ETC Team
Web/Tel emitenta: http://www.etc.dws.com / +49 (69) 910 82800
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers Physical Rhodium je navrhnutý tak, aby sledoval pohyb ceny ródia. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere alebo komodity v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva
fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 366,18
EUR
-26,34%
13 343,59
EUR
33,44%
24 783,27
EUR
147,83%

3 rokov
držania
8 543,23
EUR
-14,57%
24 125,83
EUR
141,26%
69 861,21
EUR
598,61%

5 rokov
držania
11 377,81
EUR
13,78%
43 620,63
EUR
336,21%
171 486,64
EUR
1614,87%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
ISIN: IE00BM67HR47
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval
podkladový index MSCI World Communication Services Total Return Net. Keďže je ťažké efektívne nakupovať
všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na
vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika

1

2

3

4

5

6

Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 047,74
EUR
-9,52%
10 364,29
EUR
3,64%
11 922,16
EUR
19,22%

3 rokov
držania
8 807,91
EUR
-11,92%
11 161,62
EUR
11,62%
14 203,67
EUR
42,04%

5 rokov
držania
8 848,43
EUR
-11,52%
12 020,30
EUR
20,20%
16 397,74
EUR
63,98%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ISIN: LU0322253906
Emitent: Xtrackers ETF Team
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +44 (20) 7547 1747
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI Total Return Net Europe Small Cap. Tieto cenné papiere vydávajú malé spoločnosti v rozvinutých krajinách
Európy. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu
využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 089,95
EUR
-9,10%
11 035,80
EUR
10,36%
13 391,83
EUR
33,92%

3 rokov
držania
9 605,22
EUR
-3,95%
13 437,32
EUR
34,37%
18 790,18
EUR
87,90%

5 rokov
držania
10 607,75
EUR
6,08%
16 361,45
EUR
63,61%
25 225,44
EUR
152,25%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj
cenných papierov v rámci správy
portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku
vkladu a spôsob sporenia (jednorazové
alebo pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu
trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BG370F43
Emitent: Xtrackers IE Plc
Web/Tel emitenta: https://www.etf.dws.com / +49-69-910-30549
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, ktorý kopíruje výkonnosť cenných papierov veľkých
a stredných spoločností v rozvíjajúcich sa krajinách s vysokým ESG hodnotením. Keďže je ťažké efektívne
nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú
stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

7
Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

9 746,82
EUR
-2,53%
10 178,61
EUR
1,79%
10 483,13
EUR
4,83%

3 rokov
držania
9 984,09
EUR
-0,16%
10 582,28
EUR
5,82%
11 153,79
EUR
11,54%

5 rokov
držania
10 247,38
EUR
2,47%
11 001,95
EUR
10,02%
11 776,23
EUR
17,76%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ISIN: US22542D8294
Emitent: Credit Suisse AG
Web/Tel emitenta: https://www.velocityshares.com / 877 583-5624
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový
index S&P 500 VIX Mid-Term Futures. Tento produkt pri obchodovaní ponúka investorom výnos v hotovosti v
plánovanom alebo predčasnom splatení. Keďže je ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri
snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia,
ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako najvyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej
mene, ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť
od výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať.

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

7 640,91
EUR
-23,59%
11 161,99
EUR
11,62%
16 297,49
EUR
62,97%

3 rokov
držania
7 215,06
EUR
-27,85%
13 904,86
EUR
39,05%
26 787,22
EUR
167,87%

5 rokov
držania
7 426,76
EUR
-25,73%
17 321,75
EUR
73,22%
40 386,27
EUR
303,86%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,9 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00BJ38QD84
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index
Russell 2000. Tieto cenné papiere vydáva približne 2000 menších amerických spoločností. Keďže je ťažké
efektívne nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond
optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 6 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať..

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 678,57
EUR
-13,21%
10 935,27
EUR
9,35%
13 762,79
EUR
37,63%

3 rokov
držania
8 761,19
EUR
-12,39%
13 068,04
EUR
30,68%
19 470,37
EUR
94,70%

5 rokov
držania
9 321,66
EUR
-6,78%
15 616,78
EUR
56,17%
26 134,39
EUR
161,34%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.
Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
Zriaďovací poplatok
Poplatok za nákup a predaj cenných
papierov v rámci správy portfólia
Podiel na výnose portfólia
Správa portfólia
Poplatok za výber

môže byť až do výšky
5%

z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu
a spôsob sporenia (jednorazové alebo
pravidelné)

ZDARMA

(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)

ZDARMA
0,7 – 1,2% ročne / p.a.
ZDARMA

môže byť až do výšky
5%
*Kompletný cenník služieb riadenia portfólia nájdete TU.
Poplatok za mimoriadny vklad

z hodnoty majetku pod správou hradený
alikvotne na kvartálnej báze
(výber dvakrát do roka zdarma, inak 1%
z objemu výberu)
z objemu mimoriadneho vkladu

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.
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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť Vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
ISIN: IE00BSPLC520
Emitent: State Street Global Advisors
Web/Tel emitenta: https://www.ssga.com / +44-20-3395-6888
Tvorca KID: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 31.12.2019

Príslušný orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava,
Webové sídlo orgánu dohľadu: https://www.nbs.sk

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký produkt ide?
Typ

ETF (Exchange Traded Funds) sú fondy obchodované na burze. Fond obchodovaný na burze je investičný fond,
s ktorým sa na burze obchoduje ako so samostatným cenným papierom. ETF sú otvorené, čo znamená, že akcie
ETF je možné vytvárať podľa potreby v reakcii na dopyt. ETF môže sledovať rôzne typy aktív, napr. akcie (vrátane
špecifických sektorov alebo rôznych regiónov alebo krajín), aktíva s fixným výnosom, komodity, nehnuteľnosti,
volatilitu atď. SPDR MSCI USA Value UCITS ETF je navrhnutý tak, aby sledoval podkladový index MSCI USA
Value Exposure Select Net Return USD. Tieto cenné papiere vydávajú americké veľké a stredné spoločnosti, ktoré
vykazujú relatívne vyššiu hodnotu expozície v rámci materského indexu MSCI USA. Keďže je ťažké efektívne
nakupovať všetky cenné papiere v indexe, pri snahe sledovať výkonnosť indexu využíva fond optimalizačnú
stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho portfólia, ktoré odráža výkonnosť indexu.

Ciele

Cieľom obchodovania s ETF je získať expozíciu voči pohybom súvisiacim s podkladovým produktom, do ktorého
ETF investuje. Váš výnos závisí od veľkosti výkonnosti (alebo pohybu) podkladového aktíva a veľkosti Vašej
pozície a zároveň prípadnej vyplácanej dividendy. V prípade investičnej služby brokerage časujete nákup a predaj
podľa vlastného uváženia, pri čom pri investičnej službe riadenie portfólií bude dispozícia s cennými papiermi
riešená zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú
vo všeobecnosti získať strednodobé až dlhodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom, používajú peniaze
(obchodujú s peniazmi), ktoré si môžu dovoliť stratiť, majú diverzifikované portfólio investícií a úspor, majú
vysokú toleranciu voči riziku a rozumejú dopadom a rizikám spojených s investovaním na kapitálovom trhu.

Doba platnosti produktu

ETF sú produkty, do ktorých viete investovať v rámci investičnej služby Brokerage ako aj v rámci investičnej
služby Riadeného portfólia. Pri službe Brokerage sa vykonávajú pokyny a taktiež držba cenného papiera, pričom
nemajú žiadny pevný alebo navrhovaný dátum splatnosti. Otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od Vás.
V rámci služby Riadeného portfólia splnomocníte obchodníka s cennými papiermi na investovanie so zverenými
finančnými prostriedkami, pričom v rámci diverzifikácie rizika obchodník s cennými papiermi investuje
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prostriedky podľa vlastnej úvahy v rámci viacerých ETF produktov, avšak v súhlade s investičnými stratégiami
dostupnými na jeho webovom sídle.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Ukazovateľ rizika ukazuje mieru rizika, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme
klasifikovali úrovňou rizika 5 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s vyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí
možné straty z budúcej výkonnosti ako vyššie. Nezabudnite na menové riziko pokiaľ Váš vklad bude v inej mene,
ktorá bola následne pri investovaní konvertovaná do EUR. V takomto prípade bude konečný výnos závisieť od
výmenného kurzu medzi danými dvoma menami obdobne pri výbere v inej mene ako EUR.. Hodnoty môžu
významne kolísať v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Najprv sa oboznámte
s rizikami a akceptujte ich a až potom obchodujte. Zároveň je vhodné svoje investície diverzifikovať..

Scenáre výkonnosti

Nižšie zobrazené scenáre výkonnosti sú znázornené pomocou modelovej situácie.
Výška investície: 10 000 EUR
1 rok držania

Scenáre
Nepriaznivý
scenár
Neutrálny
scenár
Priaznivý
scenár

Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)
Čo môžete získať po odpočítaní
nákladov
Výnos spolu (%)

8 801,25
EUR
-11,99%
10 810,56
EUR
8,11%
13 277,97
EUR
32,78%

3 rokov
držania
8 849,29
EUR
-11,51%
12 634,39
EUR
26,34%
18 038,28
EUR
80,38%

5 rokov
držania
9 324,40
EUR
-6,76%
14 765,91
EUR
47,66%
23 382,96
EUR
133,83%

Vyššie zobrazená tabuľka ukazuje možné scenáre výkonnosti na nasledujúcich 5 rokov pri modelovej situácii,
kedy sa rozhodnete investovať 10 000 €. Scenáre ukazujú, ako sa môže Vašej investícii dariť v rôznych časových
horizontoch. Scenáre sú založené na údajoch z minulosti a nie sú exaktným indikátorom budúceho vývoja trhu.
Návratnosť Vašej investície závisí od celkového vývoja na trhu a dĺžky držania Vašej investície. Sumy, ktoré
v tabuľke vidíte, zahrnujú náklady produktu samotného, no nezahŕňajú poplatky, ktoré si môže účtovať Váš
distribútor resp. finančný sprostredkovateľ alebo investičný poradca. Daňové právne predpisy členského štátu
retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu. Odporúčame investovanie v čo najdlhšom
časovom horizonte, resp. tak, aby bol zabezpečený daňový bonus pri držbe finančného nástroja (v SR min. 1 rok
a v ČR min. 3 roky pri nástrojoch obchodovaných na burze).

Čo sa stane, ak spoločnosť KBC BANK nebude schopná vyplácať?

KBC Bank je custodián, ktorého využíva CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. na zabezpečenie pokynov na burze.
KBC Bank je členom Deposit Guarantee Scheme (DGS). DGS chráni hotovosť a cenné papiere držané
spoločnosťou KBC Bank. DGS chráni hotovosť, vrátane amerických dolárov a cudzej meny v prípade, že bola
uložená v KBC Bank na účely nákupu cenných papierov. V prípade veľmi nepravdepodobného scenára, kedy by
spoločnosť KBC Bank zbankrotovala, DGS chráni prostriedky investorov až do výšky 100 000 € na osobu. Viac
informácií je dostupných na https://www.kbc.ie/KBC/media/Corporate-PDFs/DGS-Depositor-Information-Sheet161215.pdf. Ak subjekt, ktorý Vám radí alebo predáva nie je priamo spoločnosť KBC Bank, obráťte sa rovno na
tento subjekt.
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Aké sú náklady?
1. Náklady v priebehu času

Poradca, distribútor alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca finančné sprostredkovanie, prípadne investičné
poradenstvo súvisiace s týmto produktom si môže účtovať ďalšie poplatky. Ak áno, táto osoba Vám poskytne
informácie o poplatkoch a ukáže Vám, aký budú mať tieto poplatky dopad na Vašu investíciu v priebehu času.

2. Zloženie nákladov

Skôr než začnete obchodovať, mali by ste sa zoznámiť so všetkými jednorazovými, priebežnými a príležitostnými
poplatkami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo sa zvýšia Vaše straty.
Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je
automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Tabuľka nižšie znázorňuje výšku a druhy jednotlivých poplatkov:
zdarma

Podanie, zmena a rušenie pokynu
Do 50.000 EUR

0,8% z objemu obchodu, minimálne 30 EUR

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR

0,5% z objemu obchodu

Nad 100.000 EUR

0,4% z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy

0,7% - 1,2% p.a. z hodnoty majetku pod
správou hradený alikvotne na kvartálnej báze

*Kompletný cenník služieb brokerage nájdete TU.

Ako dlho mám produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

S týmto produktom nie je spojená lehota na rozmyslenie alebo odstúpenie po uzatvorení obchodu napriek tomu,
že bol obchod uzatvorený cez internet v súlade so zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku. Tento produkt nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Kedykoľvek môžete ukončiť
investovanie do produktu. Toto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi pokiaľ sa jedná
o 2 výbery ročne. Každý ďalší výber je spoplatnený 1% z objemu výberu.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať
sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na
adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava.
Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné
sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,
obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho Reklamačného poriadku.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt
a bližšie informácie nájdete na https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane podrobných informácií
o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie,
Privacy Notice atď. nájdete na https://www.capitalmarkets.sk.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

