Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)

Cel:
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych
zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt:
Nazwa produktu:

Lokata Inwestycyjna „Nest Stabilne Gniazdo II”

Nazwa twórcy produktu:

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Dane kontaktowe twórcy produktu:

https://www.nestbank.pl/
Infolinia: 801-800-188 (7.00-24.00 poniedziałek-sobota, 8.00-20.00 niedziela)
Dla telefonów stacjonarnych: 22 438-41-41
Adres korespondencyjny: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Organ nadzoru twórcy produktu:

Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa

Data sporządzenia/ostatniej zmiany Dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 27.02.2019 r.

Co to za produkt?
Rodzaj:

Lokata Inwestycyjna (depozyt strukturyzowany) jest to produkt depozytowy, będący lokatą o charakterze inwestycji na
rynkach finansowych, w którym wysokość odsetek uzależniona jest od zmiany instrumentu bazowego.

Cele:

Klient, nabywając lokatę inwestycyjną, uzyskuje możliwość osiągnięcia zysków przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych po spełnieniu określonych warunków. Osiągnięcie zysków nie jest jednak gwarantowane przez Nest
Bank, który gwarantuje jedynie zwrot wpłaconego kapitału w przypadku jej utrzymania do Dnia Zamknięcia Lokaty. Wypracowanie odsetek od lokaty, uzależnione jest od notowań określonego poniżej Instrumentu Bazowego.
 Okres subskrypcji: 06.03.2019r.– 27.03.2019r.
 Dzień Otwarcia Lokaty: 29.03.2019r.
 Dzień zakończenia okresu lokaty: 29.09.2020r.
Nest Bank S.A. zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Subskrypcji o nie więcej niż miesiąc od planowanego ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. W wypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji terminy podane powyżej ulegają odpowiedniemu przesunięciu.
Instrument Bazowy: Kurs USD wyrażony w PLN, zawarty w Tabeli A kursów średnich walut obcych, publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) na stronie http://www.nbp.pl. (zwany dalej „Kursem USD/PLN”).
Zwrot z Lokaty Inwestycyjnej: Odsetki od Lokaty Inwestycyjnej naliczane są w Dniu Zakończenia Lokaty według poniższych
zasad:
Odsetki = Kwota Lokaty * Stopa odsetek
Stopa odsetek wynosi:
 0%, gdy Kurs USD/PLN w Dniu Końcowej Obserwacji będzie równy lub poniżej Kursu Odniesienia, lub
 0%, gdy Kurs USD/PLN w Dniu Końcowej Obserwacji będzie równy lub powyżej Górnej Bariery, lub
 procentowy wzrost Kursu USD/PLN obliczany jako poniższy iloraz

gdy Kurs USD/PLN w Dniu Końcowej Obserwacji będzie powyżej Kursu Odniesienia i poniżej Górnej Bariery.
Dzień Początkowej Obserwacji: 01.04.2019r.
Dzień Końcowej Obserwacji: 25.09.2020r.
Kurs Odniesienia: Kurs USD/PLN z Dnia Początkowej Obserwacji pomniejszony o wartość z przedziału minimalnie 0,0100
PLN (1 grosz), maksymalnie 0,0300 PLN (3 grosze).
Górna Bariera : Kurs USD/PLN z Dnia Początkowej Obserwacji powiększony o wartość z przedziału minimalnie 0,3000 PLN
(30 groszy), maksymalnie 0,6000 PLN (60 groszy).
Ostateczna wartość Kursu Odniesienia i Górnej Bariery zależna jest od czynników rynkowych i nie jest Bankowi znana w
Okresie subskrypcji. Ostateczna wartość Kursu Odniesienia i Górnej Bariery zostanie ustalona w dniu 01.04.2019r. i zostanie opublikowana na stronach internetowych Banku https://www.nestbank.pl/
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Docelowy
inwestor
indywidualny:

Produkt jest odpowiedni dla Klientów, którzy:
 nie chcą ponosić strat inwestycyjnych w dniu zapadalności lokaty,
 są zainteresowani krótkim lub średnim horyzontem inwestycyjnym,
 rozpoczynają dopiero inwestowanie, jak i dla tych, którzy posiadają duże doświadczenie i wiedzę
w zakresie rynków finansowych.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik
ryzyka:

1

2

3

4

5

Niższe ryzyko

6

7

Wyższe ryzyko

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje
on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy w ramach produktu z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie
mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.
Bank sklasyfikował ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na zdolność Nest Bank
S.A. do wypłacenia pieniędzy.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Klient będzie utrzymywać produkt do Dnia Zamknięcia Lokaty.
W przypadku utrzymania inwestycji do Dnia Zamknięcia Lokaty, Klient prawo otrzymać z powrotem co najmniej 100% Kwoty
Lokaty. Każda kwota powyżej tej sumy i jakikolwiek dodatkowy zwrot zależą od przyszłych wyników na rynku i są niepewne.
Ochrona przed przyszłymi wynikami na rynku nie będzie miała zastosowania w przypadku rezygnacji
z lokaty przez Dniem Zamknięcia Lokaty. Jeżeli Klient spienięży inwestycję przez Dniem Zamknięcia Lokaty, otrzyma Kwotę Lokaty pomniejszoną o Opłata za Wypowiedzenie Umowy Lokaty Inwestycyjnej.
W przypadku niemożliwości wypłacenia przez Nest Bank S.A. należnej kwoty Klient może stracić całość zainwestowanych środków. W takiej sytuacji można jednak skorzystać z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ochrona ta nie jest uwzględniona we
wskaźniku przedstawionym powyżej.
Scenariusze
dotyczące
wyników:

Inwestycja (10 000 PLN)
Scenariusze

12 miesięcy

18 miesięcy (termin zapadalności i zalecany
okres utrzymywania)

Scenariusz warunków
skrajnych

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku

9 864,00 zł
-1,36%

10 000,00 zł
0,00%

Scenariusz
niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku

9 864,00 zł
-1,36%

10 000,00 zł
0,00%

Scenariusz
umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku

9 864,00 zł
-1,36%

10 071,71 zł
0,48%

Scenariusz
korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku

9 864,00 zł
-1,36%

10 684,05 zł
4,56%

W powyższej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem po roku oraz w Dniu Zamknięcia Lokaty w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz 10 000 PLN.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami
dotyczącymi innych produktów.
Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości
tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości
okresu utrzymywania produktu.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie
uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej
sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Co się stanie, jeżeli Nest Bank S.A. nie ma możliwości wypłaty?
Możesz ponieść stratę finansową w przypadku braku wypłacalności Nest Bank S.A. Środki zainwestowane w Lokatę Inwestycyjną są objęte
systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku, objętymi systemem gwarantowania w złotych, nie przekracza łącznie równowartości 100 000
euro. Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z
dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku rachunku wspólnego każdemu właścicielowi przysługuje odrębna kwota gwarantowana (do wysokości gwarancji). Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w placówkach
Banku oraz na stronie internetowej Banku.
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Jakie są koszty?
Zmniejszenie zwrotu z inwestycji pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz
uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.
Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu. Nie obejmują one potencjalnych kar za wcześniejsze wyjście z inwestycji.
Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 10 000 PLN. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Osoba sprzedająca Ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże
Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na Twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.
Koszty w czasie:
Inwestycja (10 000 PLN)

W przypadku po upływie 12
miesięcy

W przypadku po upływie 18 miesięcy
(koniec okresu zapadalności i zalecanego okresu utrzymywania)

136,00 zł

0,00 zł

1,36%

0,00%

Łączne koszty
Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym
Struktura kosztów:

W poniższej tabeli przedstawiono wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec okresu zapadalności i zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym oraz znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym (dla produktu trzymanego do zapadalności)

Koszty
jednorazowe

Koszty
bieżące

Koszty
dodatkowe

Koszty wejścia

0%

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję.
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu.

Koszty wyjścia

0%

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu

Koszty transakcji
portfelowych

0%

Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.

Pozostałe koszty bieżące

0%

Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z

Opłaty za wyniki

0%

Wpływ opłat za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji,

Premie motywacyjne

0%

Wpływ premii motywacyjnych. Potrącamy je, jeżeli inwesty-

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Zalecany okres utrzymywania produktu: do Dnia Zamknięcia Lokaty, tj. 18 miesięcy od Dnia Otwarcia Lokaty.
Zalecany okres utrzymania produktu odpowiada Okresowi Lokaty i tylko w razie utrzymania Lokaty Inwestycyjnej przez cały ten okres nie
poniesiesz kosztów związanych z wypowiedzeniem Umowy Lokaty inwestycyjnej oraz otrzymasz odsetki obliczone zgodnie z warunkami opisanymi we Wniosku o Otwarcie Lokaty Inwestycyjnej. Przysługuje Ci 100% gwarancji Kwoty Lokaty, jeżeli utrzymasz ten produkt do końca
Okresu Lokaty.
Od momentu otwarcia Lokaty Inwestycyjnej do Dnia Zamknięcia Lokaty możesz złożyć wypowiedzenie Umowy Lokaty Inwestycyjnej. Wypowiedzenie może być złożone przez Ciebie w formie pisemnej w oddziale Banku. Pamiętaj, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Lokaty
Inwestycyjnej przed Dniem Zamknięcia Lokaty, otrzymasz jedynie kwotę równą Kwocie Lokaty pomniejszoną o Opłatę za Wypowiedzenie
Umowy Lokaty Inwestycyjnej.

Jak mogę złożyć skargę?
Reklamację dotyczącą Lokaty Inwestycyjnej „Nest Stabilne Gniazdo II”, możesz złożyć do Nest Bank S.A. w następujący sposób:
- osobiście, składając ustną reklamację do protokołu w siedzibie Banku lub jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
- formie pisemnej, składając pismo osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem: Nest Bank
S.A., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa lub w jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
- telefonicznie pod numerem 801 800 188 lub 22 438 41 41 (opłata zgodna z taryfą operatora),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nestbank.pl,
- za pośrednictwem poczty wewnętrznej w Bankowości Internetowej i Mobilnej,
- za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na Stronie Internetowej Banku.

Inne istotne informacje
Szczegółowe informacje dotyczące „Nest Stabilne Gniazdo II” znajdują się w Regulaminie Lokat Inwestycyjnych, Regulaminie Rachunków oraz
informacji na temat Banku i usług świadczonych przez Bank oraz związanego z nimi ryzyka w odniesieniu do Lokat Inwestycyjnych, charakteru
częstotliwości i terminów sprawozdań z wykonania usługi oraz opis kroków podejmowanych w celu zapewnienia ochrony funduszy klienta
przechowywanych przez Bank, opisu systemów rekompensat lub gwarancji depozytowych.
Powyższe dokumenty są udostępniane Ci z mocy prawa przed zawarciem umowy o Lokatę Inwestycyjną.
Masz prawo zwrócić się o bezpłatną papierową kopię Dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
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