INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
popis podkladového strukturovaného dluhopisu

UCB strukturovaný dluhopis STELLAR FUNDS 100/2021
Základní parametry produktu
Typ dluhopisu
ISIN
Emitent
Datum emise
Datum splatnosti
Výplata kuponu
Měna
Emisní kurz
Kapitálová garance
Podkladové aktivum

Způsob stanovení výnosu při splatnosti

Seniorní nezajištěný
CZ0003704363
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
30/04/2015
30/04/2021
30/04/2021
CZK
100%
100%
UCGRFRC1 Index

Výnos dluhopisu je vázaný na vývoj indexu UniCredit Star Funds
Excess Return Risk Control Index („Index“), který vytvořila a
spravuje skupina UniCredit. Hodnota Indexu závisí v každém
okamžiku na (i) vývoji hodnoty 3 špičkových fondů, z nichž každý je
v koši zastoupen 1/3, (ii) na volatilitě (kolísavosti) jejich hodnoty a
(iii) vývoji 3M EURIBOR sazeb. Při zvýšené volatilitě se automaticky
snižuje zainvestovanost v koši fondů a naopak.
Výsledný výnos produktu odpovídá skutečné výkonnosti Indexu
snížené o 5 %, na které klient participuje 50 %. Skutečná výkonnost
je rovna podílu závěrečné hodnoty Indexu ze dne 15. 4. 2021 a jeho
úvodní hodnoty ze dne 30. 4. 2015 minus 1 (v %).

Podkladové aktivum - úvodní hodnota / vývoj / struktura / výkonnost
Index

Úvodní
hodnota

Aktuální
hodnota

Výkonnost
indexu

Participace

Výnos
dluhopisu *

UCGRFRC1 Index

104.55

102.96

-1.52%

50%

0.00%

* Jedná se o teoretickou hodnotu. Výnos dluhopisu je kalkulovaný v souladu s emisními podmínkami tak, jak bude stanoven k Datu splatnosti dluhopisu. Pro
vyloučení pochybností se nejedná o výnos p.a.

Cena strukturovaného dluhopisu (neobsahuje případné poplatky pojišťovny)

100.04

Cena dluhopisu k 30/04/2020

Graf vývoje Indexu
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Graf zobrazuje průběžnou skutečnou výkonnost Indexu. Nezachycuje některé parametry struktury, jako je snížení skutečné výkonnosti o 5% nebo úroveň
participace.
Upozornění: Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho
odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry
dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či
jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu
očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze
změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou
dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb,
jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prodejním prospektem investičního nástroje. Dále se seznamte s legislativními
podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Veškeré informace použité
při tvorbě nebo obsažené v textu pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. považuje za důvěryhodné. Přestože UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., věnuje obsahu a ověřování takovýchto informací veškerou péči, nemůže zaručit jejich správnost, přesnost a úplnost. Předmětné sdělení slouží
pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Skutečný výnos při splatnosti bude vypočten způsobem stanoveným v příslušném prodejním prospektu
investičního nástroje, výše popsaný způsob stanovení výnosu je pouze zjednodušením takového výpočtu.
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