PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTAS
TIKSLAS
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šią finansinę priemonę. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti
šią informaciją reikalaujama teisės aktais, siekiant padėti Jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną
bei nuostolius ir padėti palyginti šį produktą su kitais produktais.
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Įspėjimas: Jūs ketinate įsigyti sudėtingą produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti

KOKS YRA ŠIS PRODUKTAS?
Rūšis

Tikslai

Numatomas
neprofesionalus
investuotojas

Išvestinė, nebiržinė finansinė priemonė, susieta su valiutų kursais - Išankstinis valiutos keitimo
sandoris, kurio pabaigoje bankas įsikaito klientui jo perkamos valiutos sumą, o klientas sumoka
Bankui savo parduodamos valiutos sumą. Atsiskaitymo sumos užfiksuojamos sandorio
sudarymo metu.
Produktas yra sudėtinga išvestinė finansinė priemonė, kurios vertė kinta priklausomai nuo
valiutos, su kuria yra susietas konkretus produktas, kurso pokyčių rinkoje. Sudarydamos sandorį
dėl produkto, šalys įsipareigoja pirkti arba parduoti valiutą sutartą dieną ateityje iš anksto
nustatytu kursu. Dėl produkto sudarytas sandoris privalo būti vykdomas, nepriklausomai nuo to,
koks bus valiutos kursas tuo metu rinkoje. Pasinaudojant šiuo produktu, galima apdrausti savo
turtą, pajamas, įsipareigojimus ir/arba išlaidas užsienio valiuta nuo valiutos rizikos, taip pat
bandyti uždirbti iš laukiamo valiutos kurso pasikeitimo, tačiau tokio pobūdžio sandoriai yra labai
rizikingi ir Klientas rizikuoja prarasti daugiau, nei investavo sudarydamas sandorį.
AB Šiaulių bankas galimų Kliento įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui gali prašyti pateikti AB
Šiaulių bankui priimtinas užtikrinimo priemones prieš sudarant ir/arba sudarius sandorį, taip pat
pateikti papildomas užtikrinimo priemones produkto galiojimo laikotarpiu, jeigu Kliento
nerealizuotas nuostolis iš produkto priartėtų prie pateiktų užtikrinimo priemonių vertės arba AB
Šiaulių bankas pagrįstai manytų, kad didėja Kliento atsiskaitymo rizika.
Produktas gali būti skirtas Klientams, galintiems prisiimti didelę kapitalo netekimo riziką
tikėdamiesi didesnės grąžos. Produktas gali būti finansinių priemonių portfelio dalimi, kurio
pagalba draudžiama portfelio valiutų rizika. Taip pat Klientams, turintiems turto, pajamų,
įsipareigojimų arba išlaidų valiuta, kita nei gaunamos pagrindinės pajamos ir kurie siekia iš
anksto apsisaugoti nuo valiutos kursų svyravimų.
Sandoris dėl produkto gali būti sudaromas ne trumpesniam kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesniam
kaip 6 mėnesių terminui. Klientas, norėdamas sudaryti sandorį dėl produkto, turi sudaryti su AB
Šiaulių banku Išvestinių finansinių priemonių sutartį. AB Šiaulių bankas vienašališkai nutraukti
dėl produkto sudarytą sandorį gali tik Klientui netinkamai vykdant ir / ar nevykdant Išvestinių
finansinių priemonių sutartimi ir/ar sudarytu sandoriu dėl produkto prisiimtus įsipareigojimus.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?
Rizikos
indikatorius
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Mažesnė rizika
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Didesnė rizika

Šis rizikos indikatorius padės jums palyginti produkto rizikos lygį su kitais produktais. Rizikos lygis
parodo, kokia yra tikimybė patirti nuostolių dėl pasikeitimų rinkoje arba dėl to, kad mes su Jumis
negalėsim atsiskaityti. Šį produktą priskyrėme 7 iš 7 rizikos klasei, kuri yra didžiausios rizikos klasė. Tai
reiškia, kad potencialūs nuostoliai iš produkto gali būti labai dideli ir viršyti pradinę Jūsų investiciją,
tačiau yra mažai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį mūsų gebėjimui jums sumokėti.
Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti
dalies arba visos savo investuotos sumos. Jeigu negalėsime Jums sumokėti Jums priklausančios
sumos, galite netekti visos investuotos sumos. Tam tikrais atvejais Jums gali kilti pareiga atlikti
papildomus mokėjimus produkto nuostoliams dengti. Bendras nuostolis gali ženkliai viršyti Jūsų
pradinės investicijos sumą.
Veiklos
rezultatų
scenarijai

Rezultatų scenarijai sudarius 6 mėn. trukmės 10000 eurų pirkimo už dolerius sandorį
Scenarijai

Nepalankiausias scenarijus

Gautina (+)/mokėtina (-) suma per
rekomenduojamą laikymo laikotarpį, po visų
sandorio kaštų
Ką galite atgauti atskaičius išlaidas
8,627€
Vidutinė metinė grąža*
-27%

Nepalankus scenarijus

Ką galite atgauti atskaičius išlaidas
Vidutinė metinė grąža*

9192€
-16%

Nuosaikus scenarijus

Ką galite atgauti atskaičius išlaidas
Vidutinė metinė grąža*

9888€
-2%

Palankus scenarijus

Ką galite atgauti atskaičius išlaidas
Vidutinė metinė grąža*

10632€
13%

Šioje lentelėje parodyta suma, kurią galėtumėte atgauti per šešis mėnesius pagal įvairius scenarijus,
darant prielaidą, kad sudarote šešių mėnesių trukmės 10 000 eurų pirkimo už dolerius sandorį. Iš pateiktų
scenarijų matyti, kokie galėtų būti Jūsų investicijos veiklos rezultatai. Galite juos palyginti su kitų
produktų scenarijais. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms
rinkos sąlygoms ir juo neatsižvelgiama į situaciją, kurioje negalėtume Jums sumokėti. Pateikti scenarijai
yra būsimų veiklos rezultatų įvertis, pagrįstas ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kinta investicijų
vertė ir nėra tikslus rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos veiklos rezultatus ir investicijos
(produkto) laikymo laikotarpį. Pateikti skaičiai atspindi visas paties produkto išlaidas. Šiais skaičiais
neatsižvelgiama į Jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

KAS NUTIKS, JEIGU AB ŠIAULIŲ BANKAS NEGALĖS ĮVYKDYTI SAVO FINANSINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ
AB Šiaulių bankui negalint įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, Klientas gali netekti visos investuotos sumos. Tam
tikrais atvejais nuostoliai iš Produkto gali ženkliai viršyti investuotą sumą. Produktas nėra draudžiamas įsipareigojimų
investuotojams ir indėlių draudimu pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą
ir/ar pagal kitus nuostolių kompensavimo instrumentus.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS
Grąžos sumažėjimo rodiklis rodo, kokį poveikį Jūsų patiriamos bendrosios išlaidos turės galimai investicijų grąžai.
Bendrąsias išlaidas sudaro vienkartinės, einamosios ir papildomos išlaidos.
Šioje dalyje atvaizduoti skaičiai yra suminiai pačio produkto kaštai produkto galiojimo terminui ir yra paskaičiuoti vidutinio
scenarijaus atvejui. Į juos įskaičiuoti galimi ankstesnio produkto nutraukimo kaštai. Skaičiai pateikiami darant prielaidą,
kad sudarote 10000 eurų pirkimo už dolerius sandorį, atsiskaitant nominaliomis, sandorio sudarymo metu sutartomis
sumomis po 6 mėnesių nuo produkto įsigijimo. Nurodyti skaičiai yra įverčiai ir ateityje gali keistis.
Investicijos scenarijus

Laikant produktą iki termino pabaigos

Suminiai kaštai

100 €

Grąžos sumažėjimo rodiklis (vidutiniais metiniais %)

1%

Šį produktą Jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Jeigu taip, tas
asmuo pateiks Jums informaciją apie tokius mokesčius ir parodys, kokį poveikį bendrosios išlaidos ilgainiui turės jūsų
investicijai.
Ši lentelė parodo kaštų įtaką produkto metiniams rezultatams

Vienkartinės išlaidos

Įsigijimo
kaštai

1% per metus

Uždarymo
kaštai

Nėra

Einamosios išlaidos
Papildomos išlaidos

Kaštų, kuriuos sumokate įsigydami produktą, įtaka. Šie
kaštai yra įskaičiuoti į sandorio kainą. Tai yra didžiausi
galimi kaštai, jie gali būti mažesni.
Kaštai, kuriuos patiriate, kai sueina sandorio
atsiskaitymo diena.

Nėra
Nėra

KIEK LAIKO TURĖČIAU LAIKYTI PRODUKTĄ IR AR GALIMA UŽDARYTI PRODUKTĄ
ANKSČIAU TERMINO?
Rekomenduojamas produkto išlaikymo terminas: Produktas turi būti laikomas iki jo galiojimo termino pabaigos. Klientas
dėl produkto sudarytą sandorį vienašališkai gali nutraukti tik jeigu AB Šiaulių bankas pažeidžia šalių sudaryta Išvestinių
finansinių priemonių sutartimi ir/ar sandoriu dėl produkto prisiimtus įsipareigojimus.

KAIP GALIU PATEIKTI PRETENZIJAS?
Jeigu turite pretenzijų ir/arba nusiskundimų, susijusių su produktu, susisiekite su AB Šiaulių banku Jums priimtiniausiu ir
patogiausiu būdu:
- skambinkite bendruoju Kontaktų centro telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio);
- pateikite pretenzijas žodžiu ar raštu AB Šiaulių bankas klientų aptarnavimo skyriuose;
- parašykite laišką Kontaktų centrui elektroninio pašto adresu kc@sb.lt;
- užpildykite formą AB Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt;
- parašykite laišką ir atsiųskite jį adresu Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
Platesnę informaciją apie skundų pateikimą bei nagrinėjimą galite rasti AB Šiaulių bankas tinklalapyje:
https://www.sb.lt/lt/apie-banka/informacija/vartotoju-apsauga/

KITA SVARBI INFORMACIJA
Šis pagrindinės informacijos dokumentas nepateikia visos informacijos apie produktą. Platesnę informaciją apie produktą ir
sandorių dėl produkto sudarymo sąlygas galite rasti AB Šiaulių bankas tinklalapyje www.sb.lt viešai skelbiamose
Bendrosiose išvestinių finansinių priemonių sąlygose.
Informacija pateikta šiame dokumente negali būti interpretuojama kaip asmeninė AB Šiaulių bankas rekomendacija,
nurodymas ar kvietimas įsigyti produktą.

