Informácia o cieľovom trhu pre Finančné nástroje predávané ČSOB
1. Investičné Finančné nástroje:
Neštruktúrované investičné Finančné nástroje emitované ČSOB alebo treťou stranou
(napr. plain vanilla dlhopis) sú určené pre:
•
•
•
•

•
•
•

neprofesionálneho alebo profesionálneho investora;
investora, ktorý má základné znalosti o príslušnom druhu Finančného nástroja a je
schopný na základe základných informácií o neštruktúrovanom investičnom
Finančnom nástroji prijať informované investičné rozhodnutie;
investora, ktorý je pripravený investovať aj bez zaistenia investovanej sumy alebo aj v
prípade, že možná strata presiahne investovanú sumu;
neštruktúrované investičné Finančné nástroje majú obvykle priradené iba Produktové
skóre na škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko), a to na základe Iného
zmluvného dokumentu Poskytovanie Investičného poradenstva, ktoré je zverejnené na
stránke www.csob.sk;
minimálne odporúčané obdobie držania neštruktúrovaného investičného Finančného
nástroja (investičný horizont) je uvedené v alebo vyplýva z príslušných Emisných
podmienok, Prospektu alebo iného dokumentu vydaného emitentom;
neštruktúrované investičné Finančné nástroje môže ČSOB distribuovať s
poskytovaním investičnej služby vykonania alebo prijatia a postúpenia Pokynu Klienta,
ako aj v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva;
neštruktúrované investičné Finančné nástroje sú určené pre investora, medzi ktorého
investičné ciele a potreby patrí najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy alebo
dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy.

Štruktúrované investičné Finančné nástroje vydané ČSOB (napr. štruktúrované ČSOB
dlhopisy) sú určené pre:
•
•

•
•

•

neprofesionálneho alebo profesionálneho investora;
informovaného alebo pokročilého investora, ktorý má dostatočné znalosti a skúsenosti
s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre neho štruktúrovaný investičný
Finančný nástroj primeraný;
investora, ktorý je pripravený investovať aj bez zaistenia investovanej sumy alebo aj v
prípade, že možná strata presiahne investovanú sumu;
riziková kategória Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je hodnotená na škále od 1 (veľmi
nízke riziko) do 7 (vysoké riziko) a je zverejnená v Dokumente s kľúčovými
informáciami (ďalej len „DKI“) príslušného štruktúrovaného investičného Finančného
nástroja zverejnenom na stránke www.csob.sk;
minimálne odporúčané obdobie držania štruktúrovaného investičného Finančného
nástroja (investičný horizont) je uvedené v alebo vyplýva z príslušných Emisných
podmienok, Prospektu, DKI alebo iného dokumentu vydaného ČSOB.

•
•

štruktúrovaný investičný Finančný nástroj môže ČSOB distribuovať v spojení s
investičnou službou Investičného poradenstva alebo aspoň s posúdením znalostí a
skúseností Klienta na základe testu primeranosti;
štruktúrované investičné Finančné nástroje sú určené pre investora, medzi ktorého
investičné ciele a potreby patrí najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy alebo
dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy.

Štruktúrované investičné Finančné nástroje
návratnosťou investovanej sumy sú určené pre:
•
•

•
•

•
•
•

vydané

ČSOB

s garantovanou

neprofesionálneho alebo profesionálneho investora;
informovaného alebo pokročilého investora, ktorý má dostatočné znalosti a skúsenosti
s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre neho štruktúrovaný investičný
Finančný nástroj primeraný;
investora, ktorý nie je pripravený akceptovať žiadnu stratu investovanej sumy;
riziková kategória Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je hodnotená na škále od 1 (veľmi
nízke riziko) do 7 (vysoké riziko) a je zverejnená v DKI príslušného štruktúrovaného
investičného Finančného nástroja zverejnenom na stránke www.csob.sk;
minimálne odporúčané obdobie držania štruktúrovaného investičného Finančného
nástroja (investičný horizont) je uvedené v alebo vyplýva z príslušných Emisných
podmienok, Prospektu, DKI alebo iného dokumentu vydaného emitentom.
štruktúrovaný investičný Finančný nástroj môže ČSOB distribuovať v spojení s
investičnou službou Investičného poradenstva alebo aspoň s posúdením znalostí a
skúseností Klienta na základe testu primeranosti;
štruktúrované investičné Finančné nástroje sú určené pre investora, medzi ktorého
investičné ciele a potreby patrí najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy alebo
dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy.

Štruktúrované investičné Finančné nástroje vydané tretími stranami:
•
•
•

cieľový trh pre štruktúrované investičné Finančné nástroje vydané tretími stranami, je
definovaný príslušným emitentom v DKI;
ak DKI k štruktúrovaným investičným Finančným nástrojom nie je k dispozícii,
znamená to, že emitent neplánuje a nemôže predávať takéto štruktúrované investičné
Finančné nástroje neprofesionálnemu investorovi;
ČSOB si vyhradzuje právo definovať cieľového investora prísnejšie ako emitent.

2. Hedgingové (zaisťovacie) Finančné nástroje
Zaisťovacie Finančné nástroje (devízové deriváty, úrokové deriváty, komoditné deriváty
a iné, okrem binárnych opcií) sú určené pre:
•

neprofesionálneho alebo profesionálneho investora;

•
•
•

•
•

informovaného alebo pokročilého investora, ktorý má dostatočné znalosti a skúsenosti
s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre neho zaisťovací Finančný nástroj
primeraný;
investora, ktorý investuje za účelom zaistenia konkrétneho rizika, a preto je ochotný
akceptovať s tým súvisiace iné riziká, najmä riziko protistrany;
riziková kategória Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je hodnotená ako 7 (vysoké riziko)
a je zverejnená v dokumente DKI príslušného zaisťovacieho Finančného nástroja
zverejnenom na stránke www.csob.sk;
zaisťovací Finančný nástroj môže ČSOB distribuovať v spojení s investičnou službou
Investičného poradenstva;
zaisťovacie Finančné nástroje sú určené pre investora, medzi ktorého investičné ciele
patrí zaistenie voči určitému riziku.

Z toho binárne opcie sú určené pre:
•
•
•
•

•
•

profesionálneho investora;
informovaného alebo pokročilého investora, ktorý má dostatočné znalosti a skúsenosti
s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre neho takýto zaisťovací Finančný
nástroj primeraný;
investora, ktorý investuje za účelom zaistenia konkrétneho rizika, a preto je ochotný
akceptovať s tým súvisiace iné riziká, najmä riziko protistrany;
riziková kategória Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je hodnotená ako 7 (vysoké riziko)
a je zverejnená v dokumente DKI príslušného zaisťovacieho Finančného nástroja
zverejnenom na stránke www.csob.sk;
binárne opcie môže ČSOB distribuovať v spojení s investičnou službou Investičného
poradenstva;
binárne opcie sú určené pre investora, medzi ktorého investičné ciele patrí zaistenie
voči určitému riziku.

