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Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs; Jums varētu būt grūti izprast tā būtību.

Kas ir šis ieguldījuma produkts?
Veids
Mērķi

Ārpusbiržas darījums - valūtu maiņas nākotnes darījums
 Šī produkta mērķis ir veikt vienas valūtas apmaiņu pret citu valūtu
noteiktā nākotnes datumā (termiņš) par darījuma brīdī fiksētu valūtas
kursu (nākotnes kurss). To var izmantot , lai nodrošinātos pret
nelabvēlīgām valūtu maiņas kursu izmaiņām.


Produkta mērķis tiek sasniegts Jums un Signet Bankai vienojoties par
nākotnes valūtu maiņas darījuma noteikumiem, atbilstoši kuriem Jūs
piekrītat maksāt Signet Bankai iepriekš atrunātu summu vienā valūtā un
Signet Banka piekrīt maksāt Jums iepriekš atrunātu summu citā valūtā
noteiktā nākotnes datumā.



Maksājumi nākotnes valūtu maiņas darījumā ir atkarīgi no iepriekš
atrunātā nākotnes kursa.
Nākotnes kurss ir aktuālā valūtu maiņas kursa (the FX spot rate) un
nākotnes punktu (Forward points) summa (t.i., abu valūtu procentu
likmju starpība periodam no nodarījuma noslēgšanas brīža līdz termiņa
beigām).



Nākotnes valūtu maiņas darījuma tirgus vērtību ietekmē abu valūtu
pašreizējā kursa un procentu likmju izmaiņas līdz darījuma termiņa
beigām.
Nākotnes valūtu maiņas darījuma beigu termiņš tiks norādīts darījuma
apstiprinājumā. Nākotnes valūtu maiņas darījums ir divpusējs līgums,
kuru parasti nevar vienpusēji izbeigt ne Jūs, ne Signet Bank. Tas ir
produkts, kuram ir fiksēts darījuma termiņš, tomēr pirmstermiņa
darījuma izbeigšana var notikt Jūsu vai Signet Bankas maksātnespējas
gadījumā. Pirmstermiņa darījuma izbeigšana var notikt arī savstarpēji
vienojoties. Summa (ja tāda būs), kuru Jūs saņemsiet vai maksāsiet

pirmstermiņa darījuma izbeigšanas gadījumā iespējams atšķirsies no
scenārijiem, kas norādīti šajā dokumentā.


Darījuma nosacījumu piemērs ir norādīts zemāk. Tas ir tikai piemērs un
tie nav nosacījumi, par ko Jūs vienojaties ar Signet Banku. Konkrēti
darījuma nosacījumi tiks fiksēti darījuma noslēgšanas brīdī un tiks
norādīti apstiprinājumā.
Darījuma pamatsumma
Valūta 1
Valūta 2
Nākotnes kurss
Termiņš

Kuriem privātajiem
Ieguldītājiem
produkts
ir
paredzēts

Termiņš

15,000 EUR
EUR
USD
Pēc vienošanās, piemēram, 1.1300
Pēc vienošanās, piemēram, 6 mēneši

Šis produkts ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem, kuri:
 ir ieinteresēti kapitāla pieaugumā, risku ierobežošanā, ienākumu un citu
ieguldījuma mērķu sasniegšanā;


ir gatavi izpildīt noslēgtā nākotnes valūta maiņas darījuma nosacījumus
un nevēlas priekšlaicīgu darījuma izbeigšanu;



un ir gatavi uzņemties zaudējumus, kas var būt neierobežoti

Nākotnes valūtu maiņas darījuma termiņš ir atkarīgs no tā, kādā nākotnes datumā
Jūs vēlaties veikt valūtas maiņu. Par termiņu Jūs ar Signet Banku vienosities
pirms darījuma noslēgšanas. Nākotnes valūtu maiņas darījums ir divpusējs
nolīgums, kuru nevar vienpusēji atcelt ne Jūs, ne Signet Banka. Zaudējumu risks
ievērojami pieaug, palielinoties darījuma termiņam.

Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?

Riska rādītāja priekšnoteikums ir tas, ka Jūs neizbeigsiet darījumu pirms termiņa. Izbeidzot darījumu pirms
termiņa Jums jārēķinās ar iespējamām ievērojamām papildmaksām. Iespējams, ka Jūs nevarēsiet viegli
pārdot produktu vai Jums nāksies to pārdot par cenu, kas ievērojami ietekmēs to, kādu daļu no ieguldījuma
Jūs atgūsiet.
Kopsavilkuma riska rādītājs ir norāde uz šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas
parāda, cik liela ir iespēja, ka produkts zaudēs vērtību tirgus svārstību dēļ vai tādēļ, ka mēs nevarēsim veikt
Jums norēķinu. Mēs šim produktam piešķiram visaugstāko riska klasifikāciju 7.
Jums jāapzinās, ka pastāv valūtas risks. Jūs saņemsiet maksājumu citā valūtā, tādēļ gala atdeve no
darījuma būs atkarīga no divu darījumā iesaistīto valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ņemts vērā
iepriekš norādītajā riska rādītājā. Tādēļ iespējamie zaudējumi no nākotnes rezultātiem tiek novērtēti kā
ļoti augsti un nelabvēlīgie tirgus apstākļi visticamāk neietekmēs Signet Bankas spēju norēķināties ar Jums
saskaņā ar darījuma nosacījumiem.
Ja šo produktu apvieno ar citiem produktiem vai tirdzniecības pozīcijām, kopējam investīciju portfelim būs
cits neto riska profils. Šajā produktā nav ietverta aizsardzība pret turpmākajām tirgus svārstībām, tādējādi
Jūs varētu zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Ja mēs nespēsim jums samaksāt to, kas ir paredzēts
saskaņā ar darījuma nosacījumiem, Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu.

Darbības rezultātu scenāriji
Investīcija 15 000 EUR

Scenāriji
Spriedzes scenārijs
Nelabvēlīgais scenārijs
Mērenais scenārijs
Labvēlīgais scenārijs

Summa, ko Jūs varētu saņemt pēc izmaksām
Ikgadēja vidējā atdeve
Summa, ko Jūs varētu saņemt pēc izmaksām
Ikgadēja vidējā atdeve
Summa, ko Jūs varētu saņemt pēc izmaksām
Ikgadēja vidējā atdeve
Summa, ko Jūs varētu saņemt pēc izmaksām
Ikgadēja vidējā atdeve

6 mēneši
EUR 10500
-30%
EUR 12000
-10%
EUR 13500
-10%
EUR 15300
2%

Šajā tabulā ir norādīta naudas summa, kuru Jūs saņemtu atpakaļ nākamo 6 mēnešu laikā saskaņā ar
dažādajiem scenārijiem, pieņemot, ka Jūs ieguldāt EUR 15 000,00. Scenāriji ilustrē, kā varētu izmainīties
Jūsu investīciju rezultāts. Jūs varat to salīdzināt ar citu produktu scenārijiem.
Norādītie scenāriji ir nākotnes snieguma pieņēmumi, kas balstītas uz pagātnes notikumiem un kā šo
notikumu rezultātā mainījās ieguldījuma vērtība un tas nav precīzs rādītājs. Naudas summa, ko Jūs
saņemsiet, būs atkarīga no tirgus rādītājiem un cik ilgi paturēsiet produktu.
Stresa scenārijs parāda, kādu naudas summu Jūs varētu saņemt ekstrēmos tirgus apstākļos, un tajā nav
ņemta vērā situācija, kad mēs nevaram ar Jums norēķināties par darījumu.
Šo produktu nav viegli pārdot un iegūt naudu. Tas nozīmē, ka ir grūti prognozēt, kādu naudas summu Jūs
saņemsiet, ja Jūs izbeigsiet darījumu pirms termiņa. Vai nu Jūs nevarēsiet produktu pārdot pirms darījuma
termiņa beigām vai arī Jums būs augstas izmaksas, kas var radīt nozīmīgus zaudējumus.
Norādītie skaitļi ietver visas produkta izmaksas un ietver konsultāciju sniedzēja un izplatītāja komisijas. Šie
skaitļi neietver Jūsu personīgās nodokļu saistības, kas arī var ietekmēt to, kāds būs Jūsu investīciju gala
rezultāts.

Kas notiek, ja Signet Bank nevar jums samaksāt?
Pērkot produktu, Jums jāņem vērā emitenta kredītrisks. Emitentu maksātnespējas gadījumā produkta
īpašniekam būs nenodrošināta prasība pret banku. Ņemiet vērā, ka uz produktu neattiecas neviena
noguldījumu garantiju sistēma.

Kādas ir izmaksas?
Ienesīguma samazinājums (Reduction in Yield - RIY) rāda, kā Jums radušos izmaksu kopsumma ietekmēs
potenciālo atdevi no Jūsu attiecīgā ieguldījuma. Izmaksu kopsummas aprēķinā ņem vērā vienreizējas,
pastāvīgas un papildus izmaksas.
Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas. Tās ietver arī potenciālu līgumsodu par
pirmstermiņa atkāpšanos no darījuma. Attiecībā uz zemāk norādītajām izmaksām tiek pieņemts, ka ieguldāt
15,000 EUR. Šīs ir skaitļu aplēses, kas turpmāk var mainīties.

Izmaksas laika gaitā
Persona, kas Jums šo produktu pārdod, var ieturēt vēl citas izmaksas. Tādā gadījumā, šī persona sniegs Jums
informāciju par šīm izmaksām un norādīs šo izmaksu ietekmi uz Jūsu ieguldījumu laika gaitā.
Investīcija 15 000 EUR
Izmaksu kopsumma
Ietekme uz atdevi (RIY) gadā

Ieteiktā darījuma termiņa beigās
EUR 50
0.67%

Izmaksu sastāvs
Tabulā ir atspoguļota šāda informācija:
 katrā gadā konstatētā dažādu veidu izmaksu ietekme uz ieguldījumu atdevi, kas sagaidāma turējuma
laikposma beigās;


dažādu izmaksu kategoriju nozīme.

Šajā tabulā ir atspoguļota ietekme uz atdevi gadā
Vienreizējas
izmaksas

Patstāvīgas izmaksas
Papildu izmaksas

Darījuma
izmaksas
Darījuma
izmaksas
nav
nav

slēgšanas
izbeigšanas

0.67%
0.00%

Izmaksu ietekme, kuras Jūs maksājat,
slēdzot darījumu
Izmaksu ietekme, kas rodas, darījumam
beidzoties (termiņa beigās)

Cik ilgi man to vajadzētu turēt un vai es varu naudu izņemt agrāk?
Šis produkts ir izstrādāts tā, lai to turētu līdz tā termiņa beigām, un tas nav produkts, ko var viegli pārdot vai
pārvest. Pirmstermiņa darījuma izbeigšana var notikt saistību neizpildes vai pārtraukuma gadījumā, vai arī
tad, ja Jūs un Signet banka piekrītat to izbeigt pirms termiņa, kam var sekot pirmstermiņa darījuma
izbeigšanas naudassods.

Kā es varu sūdzēties?
Ja vēlaties iesniegt sūdzību par produktu, Signet Bankas rīcību un/vai personu, kas iesaka vai pārdod
produktu, sūdzību varat iesniegt Signet Banka, Antonijas iela 3, Rīga, Latvija, LV-1010 vai
info@signetbank.com.

Cita svarīga informācija
Šajā dokumentā aprakstītie riski izceļ dažus, bet ne visus riskus kas saistīti ar ieguldījumu šajā produktā.
Pirms pieņemat ieguldījumu lēmumu, jums jāpārliecinās, ka Jūs pilnībā saprotat ar šo produktu saistītos
riskus un, ja vajadzīgs, izmantojat profesionālu konsultāciju.
Informācija, kas ietverta šajā pamatinformācijas dokumentā, nav uzskatāma par ieteikumu pirkt vai pārdot
šo produktu un tas neaizstāj Jūsu bankas vai konsultanta sniegtās individuālas konsultācijas.
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