Dokument s ključnimi informacijami
Namen dokumenta
V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem naložbenem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z
zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi
produkti.

Produkt
Nakup blagovne nakupne opcije
Proizvajalec produkta: UniCredit Banka Slovenija d.d. – www.unicreditbank.si
Številka telefona za dodatne informacije: +386 1 5876 600
Pristojni organ: ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev
Datum izdelave dokumenta: 13.12.2018
Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv.

1. Kaj je ta produkt?
Vrsta produkta
OTC izvedeni finančni instrument - finančni instrument, s katerim se trguje izven organiziranega trga ("over the counter") – Nakup blagovne
nakupne opcije

Cilji
Blagovna nakupna opcija se uporablja za upravljanje tveganja cene blaga.
Nakupna blagovna opcija je dogovor med dvema pogodbenima strankama (stranka/UniCredit Banka Slovenija d.d.), kateri daje kupcu
nakupne blagovne opcije pravico ne pa tudi obveznost, za izmenjavo plačil, na točno določen datum v prihodnosti (datum določitve), po
vnaprej določeni ceni, v pogodbeno dogovorjenem obdobju trajanja. Če variabilna cena osnovnega blaga preseže izvršilno ceno na dan
določitve, kupec dobi kompenzacijsko plačilo za to določeno obračunsko obdobje. Višina kompenzacijskega plačila je izračunana kot razmerje
med variabilno in izvršilno ceno, obračunano na osnovno količino in za določeno obračunsko obdobje. Variabilna cena se lahko določi kot
referenčna cena na datum določitve, ali pa je določena kot povprečje referenčnih cen za določeno obračunsko obdobje.
Ob nakupu blagovne nakupne opcije plača stranka opcijsko premijo, ki se ne vrača. Višina premije je odvisna od več dejavnikov med drugim
od obdobja trajanja, izvršilne cene in volatilnosti referenčne cene.
Osnovna količina Nakup blagovne nakupne opcije je namenjena samo za kalkulacijo ustreznih plačil. Pri produktu ne prihaja do fizične
dostave osnovnega blaga.
Ta produkt lahko sklenete tudi v drugi valuti.
Značilnosti produkta določene v nadaljevanju predstavljajo primer produkta in se ne ujemajo nujno z vašimi pogodbeno dogovorjenimi
pogoji.
Osnovno blago

Aluminium High Grade

Ročnost

1 leto

Obračunsko obdobje

1 mesec

Celotna osnovna količina

12 metričnih ton

Osnovna količina na obračunsko obdobje

1 metrična tona

Izvršilna cena

USD 1.950,000 / metrična tona

Variabilna cena

Povprečna referenčna dnevna cena, mesečna plačila

Znesek premije

USD 2.189

Ciljni mali vlagatelji
Ta produkt je namenjen malim vlagateljem po Uredbi (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki
(i) nameravajo obdržati produkt do končne zapadlosti,
(ii) razumejo, da je vnaprej plačana premija nepovratna. Prav tako se lahko zgodi, da na koncu ne dobijo nič ali manj kot so plačali za
premijo.
(iii) imajo nadpovprečno teoretično znanje ali pretekle izkušnje z izvedenimi finančnimi instrumenti in s finančnimi trgi.

2. Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?
Zbirni kazalnik tveganja
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Kaže stopnjo verjetnosti, da bo
produkt izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Produkt smo razvrstili pod 7 od 7, kar je najvišji kazalnik tveganja.
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Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da boste produkt
obdržali do njegove zapadlosti. Dejansko tveganje se lahko znatno
razlikuje v primeru predčasnega izplačila in donos je lahko manjši.
Morda boste morali plačati znatne stroške za predčasno izplačilo.
Morda ne boste mogli enostavno prodati produkta ali pa ga boste
morali prodati po ceni, ki bo znatno vplivala na višino vašega
donosa.

Prosimo upoštevajte, da ima produkt, če je denominiran v tuji valuti, valutno tveganje. V tem primeru boste plačali in/ali prejeli plačila v tuji
valuti, zato bo končni donos odvisen od menjalnega tečaja med tema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku.
Ta produkt ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko utrpite velike izgube.

Scenariji uspešnosti
Osnovna količina 12 metričnih ton
1 leto
(priporočeno
obdobje
razpolaganja)

Scenariji

Stresni scenarij
Neugodni scenarij
Zmerni scenarij
Ugodni scenarij

Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečen letni donos
Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečen letni donos
Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečen letni donos
Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečen letni donos

USD -2.189
-9,42%
USD -2.189
-9,42%
USD -1.721
-7,41%
USD 1.204
5,18%

Ta preglednica kaže znesek, ki bi ga lahko dobili nazaj ali plačali v naslednjem 1 letu, na podlagi različnih scenarijev, ob predpostavki da
vložite 12 metričnih ton. Predstavljeni scenariji kažejo, kako uspešna bi lahko bila vaša naložba. Primerjajte jih lahko s scenariji za druge
produkte.
Predstavljeni scenariji so ocena prihodnje uspešnosti na podlagi preteklih dokazov o gibanju vrednosti te naložbe in niso natančni kazalnik.
Koliko boste dobili nazaj ali plačali, je odvisno od razmer na trgu in od tega, kako dolgo razpolagate z naložbo/produktom.
Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj ali plačali v ekstremnih tržnih razmerah in ne upošteva situacij, v katerih vam nismo
sposobni plačati.
Prikazani zneski vključujejo vse stroške samega produkta, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svetovalcu ali
distributerju. V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva na to, koliko boste dobili nazaj.

3. Kaj se zgodi, če UniCredit Banka Slovenija d.d. ne more izplačati vlagateljev?
Stranke poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti so podvržene tveganju, da UniCredit Banka Slovenija d.d. postane nezmožna poravnati
svoje obveznosti, ki izvirajo iz posla. To se na primer lahko zgodi v primeru insolventnosti (nezmožnost plačila obveznosti ali prezadolženost)
ali v primeru, ko pristojni organ sprejme ukrepe za reševanje banke. Odločitev za uporabo ukrepov reševanja banke se na primer sprejme, ko
so sredstva banke manjša od njenih obveznosti; ko banka ni ali v bližnji prihodnosti ne bo sposobna poplačati dolgov ali drugih obveznosti
ob zapadlosti le-teh ter ko banka zaprosi za zagotovitev izredne javnofinančne pomoči. Ko so sprejeti ukrepi za reševanje banke, lahko
pristojni organ odloči o predčasnem prenehanju poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Če tovrstno predčasno prenehanje privede do
terjatve stranke do banke, lahko pristojni organ zahteva delno ali celotno zmanjšanje glavnice terjatve ali konverzijo terjatve v lastniški
kapital (delnice ali druge oblike lastniškega kapitala).
Če UniCredit Banka Slovenija d.d. ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s produktom ali je nezmožna plačati, lahko izgubite del ali celotno
izplačilo ali utrpite neomejeno izgubo. Ta produkt ni zaščiten z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma
s katerokoli drugo vrsto zavarovanja.

4. Kakšni so stroški?
Zmanjšanje donosa kaže, kakšen učinek bodo skupni stroški, ki jih boste plačali imeli na donos naložbe, ki ga boste morda imeli. V skupnih
stroških so upoštevani enkratni, tekoči in dodatni stroški.
Zneski prikazani tukaj so kumulativni stroški samega produkta za priporočeno obdobje trajanja. Stroški zavzemajo osnovno količino 12
metričnih ton. Stroški so ocenjeni in se lahko v prihodnosti spremenijo.

Stroški skozi čas
Oseba, ki prodaja produkt ali o njem svetuje, vam lahko zaračuna druge stroške. V tem primeru, vam bo predložila informacije o teh stroških
in vam pokazala učinek, ki jih bodo vsi stroški imeli na vašo naložbo skozi čas.
Spodnja preglednica temelji na priporočenem obdobju razpolaganja s produktom, ki je enako zapadlosti produkta.
Osnovna količina 12 metričnih ton
Scenariji

Če unovčite po 1 letu
(Priporočeno obdobje razpolaganja)

Skupni stroški

USD 1.103

Vpliv na letni donos

4,75%

Sestava stroškov
Spodnja preglednica prikazuje:
 vsakoletni učinek različnih vrst stroškov na donos naložbe, ki ga boste morda imeli ob koncu priporočenega obdobja razpolaganja,
 pomen različnih kategorij stroškov.
Ta preglednica prikazuje letni učinek na donos
Vstopni stroški

4,75%

Učinek stroškov, ki so že vključeni v ceno produkta. To je najvišji
znesek, ki ga boste plačali, morda pa boste plačali manj. Strošek
vključuje tudi stroške distribucije tega produkta.

Izstopni stroški

0%

Nobenih stroškov prekinitve v primeru, da produkt obdržite do
zapadlosti.

Stroški premoženjskih
transakcij

0%

Se ne uporabi

Ostali tekoči stroški

0%

Se ne uporabi

Provizija za uspešnost

0%

Se ne uporabi

Spodbujevalne provizije

0%

Se ne uporabi

Enkratni stroški

Tekoči stroški

Dodatni stroški

5. Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?
Priporočeno obdobje razpolaganja: 1 leto
Priporočeno obdobje razpolaganja s tem produktom je enako datumu zapadlosti produkta.
Predčasno prenehanje produkta je posel, o katerem se dogovorita obe stranki, ki temelji na načelu tržne cene ("arm's length" načelu). Tržna
cena produkta (neto sedanja vrednost) služi kot podlaga za določitev cene predčasnega prenehanja produkta, zato lahko ob predčasnem
prenehanju produkta utrpite dodatne stroške. Pogodba o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki ste jo skleniti z UniCredit Banka
Slovenija d.d., lahko določa pravico ene ali obeh strank pogodbe do predčasnega prenehanja produkta. V tem primeru dogovor o predčasnem
prenehanju produkta med strankama ni potreben in produkt bo predčasno prenehal pod pogodbenimi pogoji. Utrpite lahko dodatne stroške.

6. Kako se lahko pritožim?
Pritožbe glede produkta, ravnanja proizvajalca produkta, osebe ki vam je svetovala ali vam je produkt prodala, lahko vložite pisno na naslov
UniCredit Banka Slovenija d.d., Spremljanje reklamacij, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija ali preko elektronske pošte na
sale@unicreditgroup.si.

7. Druge pomembne informacije
Dodatne informacije o produktu so vam na voljo na zahtevo. UniCredit Banka Slovenija d.d. osvežuje dokument s ključnimi informacijami po
potrebi oziroma vsaj enkrat letno. Zadnja verzija dokumenta je na voljo na spletni strani www.unicreditbank.si/zakladniski-produktiKID#dokumentipouredbipriip. Dokument s ključnimi informacijami lahko dobite brezplačno na naslovu UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Če potrebujete dodatne informacije ali nasvet, ste vabljeni, da se obrnete na nas tako, da nam pišete na naslov UniCredit Banka Slovenija
d.d., Zakladniški produkti za stranke, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; na elektronski naslov: sale@unicreditgroup.si; ali se oglasite
osebno na našem zgoraj navedenem naslovu. Osnovne informacije o produktu in ostalih finančnih instrumentih lahko najdete tudi na spletni
strani www.unicreditbank.si/zakladniski-produkti-KID#dokumentipouredbipriip in v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti
Unicredit Banka Slovenija d.d. ter njihovi prilogi z naslovom Opis tveganj, povezanih z naložbami v finančne instrumente, ki jih lahko
brezplačno zahtevate na našem zgoraj navedenem naslovu.

