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DOKUMENT S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI ZA MALE VLAGATELJE 
Namen 
V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem naložbenem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom, 
zato da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. 
 

Produkt 
Ime Produkta: Terminski posel 

Proizvajalec: SKB banka d.d. Ljubljana Datum izdelave dokumenta s ključnimi informacijami: 15.8.2022 

www.skb.si Za več informacij pokličite 01 471 50 94 

Nadzorni Organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev 
Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv. 
 

Kaj je ta produkt? 
Vrsta Terminski posel 

Cilj Terminski (FX Forward) posel je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu oziroma prodaji 
dogovorjenega zneska določene valute po fiksnem (terminskem) tečaju na vnaprej določen dan v 
prihodnosti. 
V tem Dokumentu s ključnimi informacijami so donosi izraženi v odstotku in so izračunani na podlagi 
dejanskega števila dni predstavljenega produkta. Da bi lahko primerjali donose z ostalimi produkti 
različnih zapadlosti, jih je potrebno pretvoriti v letne donose. 

Datum sklenitve 15.8.2022 Terminski tečaj 4,8922 

Stranka prodaja EUR Stranka kupuje RON 

Nominalni znesek EUR 10.000 Zapadlost 3 mesece 

Ciljni mali vlagatelji Ta produkt je namenjen malim vlagateljem, ki jih zanima zaščita pred tveganji in so hkrati kratkoročni 
vlagatelji za obdobje krajše od treh let. Ta produkt je namenjen malim vlagateljem z nadpovprečnimi 
izkušnjami in nadpovprečnim teoretičnim znanjem v zvezi s finančnimi produkti. Mali vlagatelj ne more 
oziroma lahko prenese le manjše izgube glede na vloženi znesek in ga zanima ohranjanje vrednosti 
njegove naložbe. 

 

Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?* 
Kazalnik tveganja 1 2 3 4 5 6 7 

 _____________________________________  
Manjše tveganje Večje tveganje 

!  

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da produkt posedujete 3 mesece. 
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. 

 
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganj tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Kaže stopnjo verjetnosti, da bo produkt 
izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja. 
Ta produkt smo razvrstili v 7. razred tveganja, ki je razred najvišji stopnje tveganja. 
Možne izgube na podlagi prihodnje tržne uspešnosti so ocenjene zelo visoko slabi tržni pogoji pa zelo verjetno bodo vplivali na SKB banka d.d. 
Ljubljana zmožnost, da izplačamo vlagatelja. 
Ne spreglejte valutnega tveganja. Plačila boste prejeli v tuji valuti, zato bo končni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tečaja med 
valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku. 
V nekaterih okoliščinah boste morda morali zagotoviti plačila za poravnavo izgub. Skupna izguba lahko znatno preseže vloženi znesek. 
Ta produkt ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite. Tveganje in donosnost 
naložbe se razlikujeta glede na osnovno naložbeno možnost. 

 
*Nadaljnje podrobnosti najdete v razdelku “Kako dolgo bi moral razpolagati s produktom in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?” tega 
dokumenta. 
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Scenariji uspešnosti 
Naložba EUR 10.000** 
Scenariji 

3 mesece 
(Priporočeno obdobje 
razpolaganja) 

Morebiten donos po odbitju stroškov EUR -775 Stresni scenarij 

Povprečni letni donos -7,75% 

Morebiten donos po odbitju stroškov EUR -105 Neugoden scenarij 

Povprečni letni donos -1,05% 

Morebiten donos po odbitju stroškov EUR 12 Zmerni scenarij 

Povprečni letni donos 0,12% 

Morebiten donos po odbitju stroškov EUR 129 Ugodni scenarij 

Povprečni letni donos 1,29% 

Tržnega dogajanja v prihodnosti ni mogoče natančno napovedati. Prikazani scenariji so le pokazatelj nekaterih možnih rezultatov na 
podlagi nedavnih donosov. Dejanski donosi so lahko nižji. 
Ta tabela prikazuje znesek, ki bi ga lahko dobili nazaj ali plačali v naslednjih 3 mesecih, na podlagi različnih scenarijev, ob predpostavki, da v 
produkt vložite EUR 10.000. 
Predstavljeni scenariji kažejo, kako uspešna bi lahko bila vaša naložba. Primerjate jih lahko s scenariji za druge produkte. 
Predstavljeni scenariji so ocena prihodnje uspešnosti na podlagi preteklih dokazov o gibanju tega produkta in niso natančen kazalnik. Koliko boste 
dobili nazaj ali plačali, je odvisno od razmer na trgu in od tega, kako dolgo razpolagate s produktom. 
Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj ali plačali v ekstremnih tržnih razmerah, in ne upošteva situacij, v katerih vam nismo sposobni 
izplačati produkta. 
Tega produkta ni mogoče enostavno vnovčiti. To pomeni, da je težko oceniti, koliko bi dobili nazaj v primeru izplačila pred zaključkom 
priporočenega obdobja razpolaganja. Predčasno izplačilo ne bo mogoče ali pa boste morali v primeru predčasnega izplačila plačati visoke stroške 
ali boste utrpeli veliko izgubo 
Prikazani stroški vključujejo vse stroške samega produkta, in vključuje stroške svetovalca ali distributerja. 
V zneskih se ne upošteva vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva na to, koliko boste dobili nazaj. 
 

Kaj se zgodi, če SKB banka d.d. Ljubljana ne more izplačati vlagateljev? 
Stranke poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti so podvržene tveganju, da SKB 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 ko pristojni organ sprejme ukrepe 
za reševanje banke. 
 
Če SKB d.d. ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s produktom ali jih je nezmožna plačati, lahko izgubite del ali celotno izplačilo ali utrpite skupno 
izgubo, ki lahko znatno preseže vloženi znesek. Ta produkt ni zaščiten z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge 
oziroma s katero koli drugo vrsto zavarovanja. 
 

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. 
Tukaj prikazani zneski so kumulativni stroški samega produkta priporočenega obdobja razpolaganja. Številke temeljijo na predpostavki, da vložite 
EUR 10.000. Številke so ocene in se lahko v prihodnosti spremenijo. Stroški se lahko razlikujejo  glede na osnovno naložbeno možnost. 
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. 

Naložba EUR 10.000 Izplačilo na koncu priporočenega obdobja 
razpolaganja 

Skupni stroški EUR 20,00 
Vpliv na donos (RIY) 0,20 % 
Sestava stroškov 
Spodnja preglednica prikazuje: 
  učinek različnih vrst stroškov na donos naložbe, ki ga boste morda imeli ob koncu priporočenega obdobja razpolaganja; 
  pomen različnih kategorij stroškov. 

 
**Izračun temelji na nominalni vrednosti EUR 10.000. 



 Stran 3/3 

ID: #Doc702694# 
www.skb.si 

15.8.2022, 2:51:03 

Ta preglednica prikazuje učinek na donos 
Vstopni stroški 0,20% Učinek stroškov, ki so že vključeni v ceno. 

To vključuje stroške distribucije vašega proizvoda. Enkratni stroški 
Izstopni stroški 0,00% Učinek stroškov izstopa iz naložbe ob zapadlosti 

 

Kako dolgo bi moral razpolagati s produktom in ali lahko dobim denar izplačan predčasno? 
Priporočeno obdobje: do zapadlosti 
Priporočeno obdobje razpolaganja s tem produktom je enako datumu zapadlosti produkta. 
 
V ekstremnih tržnih pogojih predčasno vnovčenje morda ne bo mogoče oziroma obstaja možnost plačila dodatnih stroškov za predčasno 
vnovčenje. Ta produkt je v prvi vrsti namenjen temu, da se ga drži do dogovorjene zapadlosti.  
Predčasno vnovčenje se lahko zgodi v primeru (i) neporavnanih pogodbenih obveznosti ali drugih prekinitvenih razlogov oziroma (ii) lastni presoji 
SKB banka d.d. Ljubljana pri katerem se lahko zaračuna nadomestilo za predčasno prekinitev. 
 
Učinek predčasne prekinitve: V primeru predčasne prekinitve, delno ali v celoti, pride do plačila stroškov predčasne prekinitve, in sicer s strani SKB 
banka d.d. Ljubljana ali s stani stranke. Višina stroškov predčasne prekinitve je odvisna od tržnih pogojev in lahko za vsa predstavlja znatno izgubo 
ali dobiček. Poravnava predčasne prekinitve bo v skladu z vašim terminskim poslom, nanjo bo vplivalo več dejavnikov, ki vključujejo, vendar niso 
omejeni na: gibanje deviznih tečajev od datume sklenitve posla, ali gre za naraščanje ali padanje tečajev in obrestnih mer in zneska predčasne 
prekinitve. 
Znesek predčasne prekinitve predstavlja ekonomsko vrednost, ki bi jo SKB banka d.d. Ljubljana plačala ali prejela, v kolikor bi imela produkt do 
zapadlosti v skladu z dogovorjenimi pogoji. Znesek predčasne prekinitve se obračuna glede na tržne pogoje v trenutku predčasne prekinitve in ima 
za vas lahko posledico, da boste SKB banka d.d. Ljubljana dolgovali precejšen znesek. 
Mali vlagatelj ima možnost likvidacije posla s sklenitvijo nasprotnega terminskega posla z enako zapadlostjo. Ker gre za ločen oziroma dodaten 
terminski posel ima mali vlagatelj ponovno vstopne stroške terminskega posla, pri čemer pa dodatnih provizij oz. stroškov mali vlagatelj nima 
 

Kako se lahko pritožim? 
Zahtevke v zvezi s produktom ali ravnanjem proizvajalca tega produkta lahko vložite pri SKB banki pisno na naslov SKB banka d.d. Ljubljana, 
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana – Sektor zakladništva ali po elektronski pošti na naslov corporate@skb.si. 
 

Druge pomembne informacije 
Ta dokument je pripravljen v skladu z Uredbo EU št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male 
vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP). 
Pregled dokumenta s ključnimi informacijami se opravi najmanj vsakih dvanajst (12) mesecev in se po potrebi ustrezno dopolni. 
Dokument je standardiziran in ne vključuje podrobno vseh informacij o produktu. Dodatne informacije v zvezi s produktom lahko mali vlagatelj 
pridobi na telefonski številki 01 471 50 94 ali elektronskem naslovu corporate@skb.si. 
Dodatne informacije o produktu so vam na voljo na zahtevo. Dokument s ključnimi informacijami lahko dobite brezplačno na naslovu SKB d.d., 
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana – Sektor zakladništva. 
 
Če potrebujete dodatne informacije, nam pišite na naslov SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana – Sektor zakladništva ali na elektronski naslov 
corporate@skb.si ali se oglasite osebno na zgoraj navedenem naslovu.


