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Predstavujeme:  

Klient má prostredníctvom produktu ČSOB investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG (ďalej len „Investičný certifikát“ alebo „IC“) možnosť získať vyššie zhodnotenie výmenou za prevzatie 
rizika poklesu hodnoty podkladového aktíva: MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index  (ďalej len „Podkladové aktívum“ alebo „Index“). V prípade poklesu hodnoty Podkladového 
aktíva na nulu tak klient môže prísť o celú investovanú sumu. Index je tvorený spoločnosťami z celého sveta s veľkou a strednou kapitalizáciou. Index je navrhnutý tak, aby reprezentoval portfólio 
100 spoločností , t.j. 70 spoločností z  USA,15 z Európy , 5 z  Ázie a Tichomoria a 10 z Číny, ktoré vykazujú viac ako priemerné skóre ESG. Revízia zloženia indexu prebieha každý štvrťrok. Do 
indexu sú započítané reálne vyplatené dividendy a odpočíta sa fixná dividenda vo výške 5 %.  
 
Zoznam 10 spoločností s najvyšším podielom v Indexe ku dňu 30.10.2022: 

Spoločnosť Supersektor Krajina Váha akcie v indexe (v %) Spoločnosť Supersektor Krajina Váha akcie v indexe (v %) 

SCHLUMBERGER Energetika USA 1,41% NOVO NORDISK B Zdravotníctvo Dánsko 1,19% 

GILEAD SCIENCES Zdravotníctvo USA 1,36% CONOCOPHILLIPS Energetika USA 1,19% 

SIEMENS Priemyselný tovar a služby Nemecko 1,26% TOTALENERGIES  Energetika Francúzsko 1,19% 

CATERPILLAR Priemyselný tovar a služby USA 1,23% SAP Technológie Nemecko 1,19% 

ALLIANZ Poisťovníctvo Nemecko 1,21% JPMORGAN CHASE & CO Finančné služby USA 1,18% 

Detailný popis metodológie výberu spoločností a výpočtu hodnoty Indexu je uvedený na https://www.msci.com/documents/10199/ee780713-5bba-9bec-0b89-c57f1a422cbb  

Index je duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločnosti a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používa na základe licencie. 

Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na tomto Indexe a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi 

žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ (administrátor) Indexu je spoločnosť MSCI Inc. uvedený v príslušnom registri ESMA podľa Nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty.  

Pri  podkladových investíciách tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. 

ČSOB Investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG 

Indikatívna ponuka 

https://www.msci.com/documents/10199/ee780713-5bba-9bec-0b89-c57f1a422cbb
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 Graf vývoja Indexu za posledných 5 rokov 

 

Upozornenie: údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.      Zdroj: Bloomberg               

Možnosti vyrovnania Hodnoty IC  
Ak bude Konečná hodnota Podkladového aktíva v Deň ocenenia (1 až 6) rovná alebo vyššia ako Bariéra automatického predčasného splatenia (ďalej len „Bariéra Autocall“), dôjde k Predčasnej splatnosti 

IC, pričom klientovi bude v desiaty pracovný deň bezprostredne nasledujúci po príslušnom Dni ocenenia, vyplatená Hodnota IC určená ako % z Menovitej hodnoty IC v zmysle nižšie uvedenej tabuľky: 

  Deň ocenenia 1 Deň ocenenia 2 Deň ocenenia 3 Deň ocenenia 4 Deň ocenenia 5 Deň ocenenia 6 Deň ocenenia 7 

Dátum 17.2.2025 18.8.2025 17.2.2026 17.8.2026 17.2.2027 17.8.2027 17.2.2028 

Hodnota IC 116,00% 120,00% 124,00% 128,00% 132,00% 136,00% 140,00% 

Bariéra Autocall 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bariéra Autocall je vyjadrená ako % z Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva. Počiatočnou hodnotou bude zatváracia hodnota indexu dňa 17.2.2023. 

V prípade, že vo vzťahu k Indexu nastanú okolnosti uvedené v bode Mimoriadna predčasná splatnosť nižšie, Banka je oprávnená určiť náhradný Deň ocenenia, resp. môže dôjsť k mimoriadnemu 
predčasnému vyrovnaniu Hodnoty IC. 
Pokiaľ nedôjde k Predčasnej splatnosti IC, IC bude splatený v Deň konečného vyrovnania IC  (k 2.3.2028) nasledovne:  

1. ak bude Konečná hodnota Podkladového aktíva dňa 17.2.2028 (ďalej len „Deň ocenenia 7“) rovná alebo vyššia ako 100 % Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva , klientovi bude v Deň 
konečného vyrovnania IC vyplatená Hodnota IC určená ako 140,00 % z Menovitej hodnoty IC, alebo  

2. ak bude Konečná hodnota Podkladového aktíva v Deň ocenenia 7 nižšia ako 100 % a zároveň rovná alebo vyššia ako 60% Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva, klient v Deň konečného 
vyrovnania IC obdrží 100% Menovitej hodnoty IC. V tomto prípade má klient garantovanú návratnosť pôvodne investovanej sumy (Menovitú hodnotu IC).  

3. ak bude Konečná hodnota Podkladového aktíva v Deň ocenenia 7 nižšia ako 60 % Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva, klientovi bude v Deň konečného vyrovnania IC vyplatená Hodnota IC 
určená podľa vzorca:  (Konečná hodnota Podkladového aktíva v Deň Ocenenia 7/Počiatočná hodnota Podkladového aktíva)*Menovitá hodnota IC. V tomto prípade klient nemá garantovanú 
návratnosť investície a znáša stratu Hodnoty Podkladového aktíva v plnej miere (t.j. 100% participuje na poklese Hodnoty Podkladového aktíva).  
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Závislosť výplaty v Deň konečného vyrovnania IC od výkonnosti  Indexu v Deň ocenenia (7)  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

           

Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) „4“ uvedený v Dokumente s kľúčovými informáciami 
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Pre koho je Investičný certifikát vhodný?  
Investičný certifikát je určený pre klientov s investičným profilom:            

 
Rastový alebo Dynamický 

 
Pokiaľ máte iný investičný profil a využívate portfóliový spôsob investičného 
poradenstva, tento produkt môže byť vhodný ako súčasť portfólia finančných produktov. 
Podrobnejšie informácie získate u svojho privátneho bankára. 

 

Graf produktového skóre produktu na stupnici od 1 do 7  (1-nízke riziko, 7-vysoké riziko) 
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Možné scenáre vývoja  

Jedná sa o rôzne varianty možného vývoja hodnoty IC v závislosti na vývoji Podkladového aktíva. Jednotlivé scenáre neslúžia ako spoľahlivý ukazovateľ skutočnej budúcej výkonnosti a výnos je 
podmienený pozitívnym vývojom hodnoty Podkladového aktíva, ktorého hodnota môže v priebehu investície kolísať. V prípade, že dôjde k negatívnemu vývoju na trhu v priebehu životnosti IC, cena IC môže 
klesnúť aj pod cenu, za ktorú klient tento Investičný certifikát nakúpil.  
Počiatočná hodnota Indexu na účely scenárov bola určená ku dňu 24.02.2022 (3 000,23). Bariéra pre predčasné splatenie IC je 100%  Počiatočnej hodnoty IC. Červené pole predstavuje 60%  Počiatočnej 
hodnoty Indexu (1 800,14) pre účely konečného vyrovnania.  
Počiatočná hodnota indexu a 60% Počiatočnej hodnoty na účely scenárov sa môžu odlišovať od skutočných hodnôt v Deň stanovenia Počiatočnej hodnoty Indexu, t.j. 17.2.2023. 
 

Scenár 1:  Splatenie IC v marci 2025 a vyplatených 116.00 % Menovitej hodnoty

 

Scenár 2 - pozitívny:  Splatenie IC v marci 2028 a vyplatených 140,00 % Menovitej hodnoty

 

Scenár 3 - neutrálny:  Splatenie IC v marci 2028 a vyplatených 100,00 % Menovitej hodnoty

 

Scenár 4 - negatívny:  Splatenie IC v marci 2028 a vyplatených 51,70 % Menovitej hodnoty
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Parametre produktu ČSOB investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG, ISIN: SK4000022406 v mene EUR s konečným vyrovnaním 2.3.2028, ak nenastane predčasná splatnosť. 

Emitent Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „ČSOB“) 

Emisný kurz  100 % Menovitej hodnoty  

Minimálna výška objednávky 10 000 EUR 

Poplatky  Za upísanie a vydanie IC 1 % z celkovej Menovitej hodnoty nakúpených Investičných certifikátov, napr. pri investícii 50 000 EUR  bude poplatok vo výške 500 EUR. 
Custody služby a iné poplatky v zmysle príslušného Sadzobníka poplatkov.    

Upisovacie obdobie  Primárny predaj IC bude realizovaný v  období, ktoré začína dňom 31.1.2023 a končí 16.2.2023 o 16:00 CET vrátane (ďalej len „Ponukové obdobie“). 

Dátum emisie /Dátum 
vysporiadania 

2.3.2023 

Dni automatického vyrovnania  Desiaty pracovný deň bezprostredne nasledujúci po príslušnom Dni ocenenia, kedy boli splnené podmienky pre predčasné splatenie IC, ak nie je uvedené inak v 
Konečných podmienkach. 

Odpredaj IC pred Dňom konečnej 
splatnosti 

Banka môže produkt za normálnych trhových podmienok odkúpiť za aktuálnu hodnotu investície na trhu, Banka sa ale k uvedenému odkupu nezaväzuje. Hodnota IC 
v čase odkupu je závislá od aktuálnej situácie na trhu v okamihu odkupu. Táto hodnota závisí od množstva trhových parametrov (napr. likvidita, vývoj úrokových sadzieb, 
volatilita podkladového aktíva atď.) a nie je priamoúmerná hodnote podkladového aktíva v okamihu odpredaja IC. 

Popis rizík 

Typ rizika Stupeň rizika Popis rizika 

Kreditné riziko  
Dlhodobý Rating 
Moody’s A3 

Riziko, že emitent nebude schopný plniť svoje záväzky. 
Je dané finančnou situáciou emitenta. 

Riziko likvidity / 
Obmedzenie 
dostupnosti 
trhu 

Vysoké 

Riziko, že finančný nástroj môže byť (pred maturitou/ 
splatnosťou) ťažko zobchodovateľný za prijateľnú cenu 
(pre klienta), resp. že daný nástroj je ťažko zobchodovať 
za akúkoľvek cenu. 

Menové riziko Nízke 

Riziko, že hodnota investície alebo finančného nástroja 
je ovplyvnená pohybmi menových kurzov. Investíciou do 
Investičného certifikátu klient aj naďalej bude znášať 
riziko prípadného oslabenia EUR voči EUR. 

Úrokové riziko Stredné 
Riziko, že hodnota investície alebo finančného nástroja 
je ovplyvnená pohybmi úrokovej sadzby. 

Inflačné riziko Stredné 
Riziko, že hodnota investície alebo finančného nástroja 
je ovplyvnená infláciou.  

Riziká spojené 
s vonkajšími 
vplyvmi 

Stredné 
Riziko, že hodnota investície alebo finančného nástroja 
je ovplyvnená vonkajšími vplyvmi ako napr. daňovým 
režimom a pod. 

Trhové riziko Vysoké 
Trhová cena investície môže kolísať v závislosti od 
rôznych faktorov (napr. volatilita, zmena úrokových 
sadzieb, zníženie hodnoty podkladového aktíva a pod.).  

 

Oznámenie o cieľovom trhu  

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o pozitívnom a negatívnom cieľovom trhu pre tento Finančný 
nástroj („FN“): 
▪ Cieľovými investormi sú neprofesionálni ako aj profesionálni investori, vrátane oprávnených 

protistrán; 
▪ Cieľovými investormi sú informovaní alebo pokročilí investori, t.j. investori, ktorí majú dostatočné 

znalosti a skúsenosti s týmto druhom FN, a teda je pre nich FN primeraný; 
▪ Tento FN nie je určený pre investorov, ktorí majú základné znalosti o príslušnom druhu FN, a ktorí 

sú schopní prijať informované investičné rozhodnutie vo vzťahu k neštruktúrovaným FN na základe 
základných informácií; 

▪ Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je „5“ a je uvedený vyššie ; 
▪ FN je možné distribuovať zo strany ČSOB v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva 

alebo aspoň s posúdením znalostí a skúseností Klienta na základe testu primeranosti; 
▪ Odporúčaným obdobím držania tohto FN je celé obdobie do splatnosti, t.j. obdobie do dňa splatnosti 

emisie, ktorý je uvedený vyššie v časti „Parametre investičného certifikátu“; 
▪ FN je určený pre investorov, medzi ktorých investičné ciele a potreby patrí dosiahnutie rastu hodnoty 

investície.   
▪ FN je určený pre investorov, ktorí sú pripravení investovať aj bez zaistenia kapitálu alebo aj v prípade, 

že možná strata presiahne investovaný kapitál. Iné ciele a potreby, ako napr. zachovanie hodnoty 
investície, zabezpečenie príjmu, zaistenie voči určitému riziku, opcia alebo návratnosť založená na 
pákovom efekte alebo iné, považujeme za neutrálny cieľový trh;  

▪ Tento FN nie je určený pre investorov, ktorí vyžadujú plnú kapitálovú ochranu, t.j. nie sú určené pre 
klientov s „neinvestičným“ profilom a nie je určená pre klientov, ktorí sú pripravení akceptovať len 
limitovanú stratu kapitálu,  

▪ Tento FN je určený pre investorov, ktorí nemajú určené ciele súvisiace s udržateľnosťou. 
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Poradenstvo 

ČSOB vykonáva investičné poradenstvo, nevykonáva však účtovné ani daňové poradenstvo. Daňové dopady finančných nástrojov závisia od vlastností produktu, individuálnej situácie každého klienta 

a v budúcnosti sa môžu meniť a líšiť podľa jednotlivých krajín. Klientovi, ktorý má pochybnosti o daňových dopadoch, sa odporúča poradenstvo s nezávislým finančným alebo daňovým poradcom. Potenciálni 

investori by tiež mali zobrať do úvahy, že daňová regulácia a jej dopady vykladané príslušnými úradmi sa menia v čase. S ohľadom na to nie je možné predpovedať presný budúci daňový dopad na investíciu.  

Dodatočné informácie 

Dokument s kľúčovými informáciami k tomuto Finančnému nástroju Vám bol poskytnutý alebo bude poskytnutý najneskôr pred zadaním Pokynu. Dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii na 

vyžiadanie na predajných miestach ČSOB a na webovom sídle ČSOB: www.csob.sk/pravne-informacie/PRIIP. 

Viac informácií o investičnom poradenstve, o rizikách spojených s produktmi finančných trhov a klasifikáciou produktov, o cieľovom trhu ako aj Stratégiu vykonávania pokynov a Všeobecné informácie 

o konflikte záujmov nájdete na adrese http://www.csob.sk/pravne-informacie/mifid. Informácie o cieľovom trhu k Finančným nástrojom predávaným na základe Rámcovej zmluvy o investovaní nájdete 

v dokumente Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere na adrese http://www.csob.sk/dokumenty/obchodne-a-poistne-podmienky. Akékoľvek ďalšie informácie k tomuto produktu či vysvetlenie 

poskytne na požiadanie niektorý  z príslušných pracovníkov ČSOB, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webovom sídle ČSOB https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/zoznam-obchodnikov. 

  

UPOZORNENIE 

S investíciou je spojené aj riziko. Prospekt cenného papiera, ako aj Súhrn emisie a Konečné podmienky, bol uverejnený na webovom sídle ČSOB https://www.csob.sk/o-nas/cenne-
papiere/program-ic. Úlohou tohto reklamného materiálu alebo inzerátu nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami, ani prospekt, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. 
v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach ČSOB a na https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/program-ic 
 
Túto informáciu poskytuje ČSOB ako marketingovú informáciu so zámerom propagovať produkty a služby.  Táto informácia nie je investičným poradenstvom, investičným prieskumom alebo záväznou 
ponukou, ale predovšetkým návrhom, ktorý má slúžiť ako základ pre diskusie medzi Vami a ČSOB. Ak na základe tejto diskusie zmluvné strany uzatvoria zmluvu, zmluvné strany musia bez ohľadu na túto 
informáciu dohodnúť všetky náležitosti, ktoré sú pre realizáciu obchodu nevyhnutné, v uzatvorenej zmluve. Nie všetky skutočnosti, uvedené v tejto informácii môžu byť, resp. budú súčasťou uzatvorenej 
zmluvy. ČSOB uzatvorí zmluvu v dobrej viere a môže byť zodpovedná iba za rozhodnutia s ohľadom na plnenie obchodných cieľov. Hoci získané informácie ČSOB považuje za spoľahlivé, ČSOB 
negarantuje, že prezentované informácie sú presné a úplné. Parametre, uvedené v tejto informácii (vrátane hodnôt) sú iba indikatívne. ČSOB ich považuje za približný odhad trhu (ceny) v čase, kedy bola 
táto informácia vytvorená. ČSOB sa nemôže zaručiť za to, že parametre uvedené v tejto informácii sú vhodné z pohľadu účtovníctva alebo iného účelu. Ani ČSOB, ani iná dotknutá osoba nie je zodpovedná 
za žiadne škody, ktoré môžu na základe tejto informácie vzniknúť. Spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto informáciou, budú rozhodnuté príslušnými súdmi a podľa právnych predpisov, platných v 
Slovenskej republike. Ak sa táto informácia odvoláva na špecifický daňový režim, musíte brať do úvahy, že tieto pravidlá zdaňovania závisia od individuálnych okolností a v budúcnosti sa môžu meniť. 
Údaje, uvedené v tejto informácii sa odvolávajú na výsledky dosiahnuté v minulosti. Tieto nie sú indikátorom budúcich výsledkov. Je nevyhnutné, aby ste si boli vedomý toho, že výnosy, ktoré sú uvedené 
v tejto informácii sa môžu zvýšiť, alebo znížiť, ako dôsledok volatility alebo likvidity podkladového aktíva. Údaje, uvedené v tejto informácii boli predmetom odhadu, na základe odôvodnených predpokladov, 
podporených objektívnymi skutočnosťami, ktoré ČSOB považovala za spoľahlivé. Tieto údaje nie je možné považovať za spoľahlivý indikátor budúceho vývoja. ČSOB nevyjadruje vo vzťahu k akciám, ktoré 
tvoria Podkladové aktívum, žiadne investičné odporúčania. 

 

Pokiaľ máte záujem o doplňujúce informácie ohľadom rizika, investičného poradenstva, atď., kontaktujte, prosím, klientskych pracovníkov ČSOB. Pokiaľ máte záujem o brožúry o Produktoch finančných 
trhov, kontaktujte, prosím, príslušných pracovníkov Divízie finančných trhov ČSOB. Všeobecné informácie o konflikte záujmov a  informácia o Stratégii vykonávania pokynov za účelom dosiahnutia najlepších 
možných výsledkov je uverejnená na webovom sídle www.csob.sk.  

 

 

 

http://www.csob.sk/pravne-informacie/PRIIP
http://www.csob.sk/pravne-informacie/mifid
http://www.csob.sk/dokumenty/obchodne-a-poistne-podmienky
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/zoznam-obchodnikov
https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/program-ic
https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/program-ic
https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/program-ic
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Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch 

PREHĽAD NÁKLADOV A POPLATKOV 

Predbežné náklady a poplatky v % v EUR 

vzorový príklad pri investícii 10 000 EUR služba produkt služba produkt 

jednorazové poplatky 0,00% 0,00% 0 0 

priebežné poplatky 0,00% 1,00% 0 100 

transakčné náklady 0,000% 1,00% 0 100 

poplatky za vedľajšiu službu 0,360% 0,00% 36 0 

príležitostné náklady 0,00% 0,00% 0 0 

spolu 0,360% 2,00% 36 200 

celkové predbežné náklady a poplatky 2,36% 236 EUR 

z toho plnenia prijaté Bankou od tretích strán 
(stimuly) 

0,00%* 0 EUR* 

*tieto poplatky klient neplatí     
PRÍKLAD VPLYVU NÁKLADOV NA VÝNOSY KLIENTA 
    

Držba produktu 1 rok 
3 roky (za predpokladu 
predčasnej splatnosti 

po 3 rokoch) 

5 rokov (za predpokladu riadnej 
splatnosti) 

 
Priemerný celkový vplyv nákladov a poplatkov na 
výnos v % p.a. 

2,360% 1,693% 1,560% 
 

Priemerný celkový vplyv nákladov a poplatkov na 
výnos v EUR p.a. 

236,00 EUR 169,33 EUR 156,00 EUR 
 

Celkový vplyv nákladov a poplatkov na výnos v EUR 236,00 EUR 508,00 EUR 780,00 EUR  
V tabuľke je uvedený príklad vplyvu nákladov a poplatkov na výnosy Klienta podľa doby jeho držania investície. 
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Potvrdenie o oboznámení sa s produktom 

 

Názov produktu:     ČSOB Investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG 

Podkladové aktívum:    MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index 

Mena emisie:     EUR  

Emitent:      Československá obchodná banka, a. s. („ČSOB“)  

Dátum začiatku vydávania emisie:    

Deň konečnej splatnosti:     

 

Táto indikatívna ponuka Investičného certifikátu je Vám ponúkaná ako klientovi ČSOB.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so skutočnosťou, že Stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta 

vykonávali mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému, pričom s vykonaním mojich pokynov takýmto spôsobom súhlasím. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s obsahom dokumentu Indikatívna ponuka vo vzťahu k vyššie uvedenému produktu, s jeho 

podstatou, vrátane informácií o predbežných nákladoch a poplatkoch a s obsahom Prospektu ČSOB Cenného papiera a Dokumentu s kľúčovými 

informáciami. Zároveň beriem na vedomie, že informácie o Podkladovom aktíve sú k dispozícii na webovom sídle administrátora Podkladového aktíva 

v anglickom jazyku. 

 

Dátum a čas podpisu: .............................................           

 

Meno, priezvisko a podpis Klienta/Oprávnenej osoby: ................................................................... 

 

Meno, priezvisko a podpis Privátneho bankára: ................................................................... 
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