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Põhiteabedokument 
Eesmärk 
Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista käesoleva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset 
kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega. 

Toode 
Toote nimetus: FX Forward 

 Toote koostaja: AS SEB Pank 

 Helistage +372 665 5100 või külastage www.seb.ee/kontaktid, et saada lisateavet 

Järelevalvet teostab: Finantsinspektsioon 

Põhiteabedokumendi koostamise kuupäev: 21 juuli 2021 

Te olete ostmas keerukat toodet, mis võib olla raskesti mõistetav. 

Mis toode see on? 
Toote liik Börsiväline (OTC) leping – valuutaturu instrument 

Eesmärgid Valuuta forward-leping sõlmitakse kliendi ja AS-i SEB Pank vahel ning selle alusel ostetakse või müüakse 
kokkulepitud lõpptähtpäeval kindlaksmääratud kogus valuutat fikseeritud valuutakursiga (forward kursiga). 

Väärtuspäeval maksate nominaalsumma alusvaluutas ja saate vastu kokkulepitud kursiga hinnavaluuta. 

Alusvaluuta EUR 
Nominaalsumma 
(alusvaluutas) 

10 000 

Hinnavaluuta RUB 
Nominaalsumma 
(hinnavaluutas) 

951 000 

Arvelduspäev 21.07.2022 Forward kurss 95.10 

  
Näitlik lõpptähtpäeva 
hetkekurss (Spot kurss) 

86.60 
 

Jaeinvestorite sihtrühm Toode on suunatud tavaklientidele, kes on huvitatud finantsturu riski maandamisest ja võimenduse 
kasutamisest. Toode on mõeldud edasijõudnud investoritele, kellel on head teadmised finantstoodetest 
ja/või neid puudutavad kogemused, kes suudavad kanda kahjumit, mis võib suuruselt ületada investeeritud 
summa, ja kelle jaoks pole investeeringu kapitaligarantii oluline. Skaalal 1-st (väga madal riskitaluvus) 7-ni 
(väga kõrge riskitaluvus) kuulub toode kategooriasse 7. 

Millised on riskid ja mis kasu ma saan? 
Riskinäitaja 

1 2 3 4 5 6 7 
 

______________________________________________________________ 

Madalam risk       Kõrgem risk 

 

Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate toodet lõpptähtajani. Tegelik risk võib raha 
varases etapis väljavõtmisel oluliselt muutuda ning võite saada vähem raha 
tagasi. 

Tegelik risk võib raha varases etapis välja võtmisel oluliselt muutuda ning võite 
saada vähem raha tagasi. 

Raha ei pruugi olla võimalik varem välja võtta. Võib-olla peate tasuma raha 
varem väljavõtmiseks olulisi lisakulusid. 

 

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha 
turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda Teile maksta. 

Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 7, mis on kõrgeim riskiklass. Me klassifitseerime kõik turuvälised derivatiivid kõige kõrgemasse 
riskiklassi. 

See tähendab, et niisugune toode võib tulevikus käituda väga suurt kahjumit põhjustaval viisil. Tõenäosus, et kehvad turutingimused mõjutavad 
AS-i SEB Pank võimet Teile maksta, on väike. 

Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub Teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest 
vahetuskursist. Seda riski ei võeta eespool antud näitajas arvesse. 



 

 Lehekülg 2/3 

ID: #Doc5077733# 

https://www.seb.ee/tingimused/toodete-ja-
teenuste-tingimused 

21.07.2021, 10:18:10 

 

Teatud asjaoludel võidakse Teilt nõuda täiendavate maksete tegemist kahjumi katmiseks. Kogukahju, mida võite saada, võib ületada 
oluliselt investeeritud summat. 

Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada. 

Kui me ei suuda Teile võlgnetavat summat maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu. 

Tootluse stsenaariumid: 

Investeering 10 000 EUR* 

Stsenaariumid 

12 kuud 

(Näites kasutatud 
hoidmisaeg) 

Stressistsenaarium Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada -EUR 8 628 

lga aasta keskmine tulu -186.28 % 

Ebasoodne 
stsenaarium 

Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada EUR 7 851 

lga aasta keskmine tulu -21.49 % 

Mõõdukas 
stsenaarium  

Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada EUR 9 736 

lga aasta keskmine tulu -2.64 % 

Soodne stsenaarium Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada EUR 11 349 

lga aasta keskmine tulu 13.49 % 

Käesolev tabel näitab, kui palju raha võite hoidmisaja (12 kuud) vältel erinevate stsenaariumite puhul tagasi saada, eeldades, et investeerite 
10 000 EUR. 

Esitatud stsenaariumid illustreerivad seda, milline võiks olla Teie investeeringu tootlus. Saate võrrelda seda teiste toodete stsenaariumitega. 

Esitatud stsenaariumid on tulevase tootluse hinnangud, mis põhinevad varasematel tõenditel selle kohta, kuidas kõnealuse investeeringu 
väärtus on varieerunud, ega ole täpsed näitajad. Teie saadav summa varieerub olenevalt turu tootlusest ja sellest, kui kaua Te toodet hoiate. 

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes, ja selles ei võeta arvesse olukorda, kus me ei suuda 
Teile maksta. 

Käesolevast tootest ei saa lihtsalt raha välja võtta. Seetõttu on keeruline hinnata, kui palju saaksite tagasi, kui võtaksite raha välja enne 
soovitatava hoidmisaja lõppu. Teil kas ei ole võimalik raha varem välja võtta või peate maksma seda tehes suuri kulusid või saate suure 
kahjumi. 

Esitatud näitajad sisaldavad kõiki toote enda kulusid ning Teie tootenõustaja või turustaja kulusid. 

Näitajad ei võta arvesse Teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju Te tagasi saate. 

Mis juhtub, kui AS SEB Pank ei saa väljamakset teha? 
Toote lepingut sõlmides võtate kanda toote koostaja krediidiriski. See tähendab, et võite kanda rahalist kahju, kui toote koostaja ei täida oma 
kohustusi nõuetekohaselt. Klientide investeeringud on kaitstud tulenevalt tagatisfondide seaduses sätestatust, mille kohaselt tagatakse ja 
hüvitatakse investeeringud nende hüvitamiskohustuste tekkimise päeva väärtuses vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule, kuid mitte 
rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investori kohta ühes investeerimisasutuses. Rohkem informatsiooni investorite kaitse osas on 
kättesaadav tagatisfondi veebilehel www.tf.ee.  

Millised on kulud? 
Tulu vähenemine (reduction in yield) näitab, millist mõju avaldavad Teie makstavad kogukulud investeerimistulule, mida võite saada. Kogukulud 
võtavad arvesse ühekordseid, pidevaid ja lisakulusid. 

Siin näidatud summad on toote enda kumulatiivsed kulud soovitatava hoidmisaja korral. Need sisaldavad võimalikke ennetähtaegse väljumise 
trahve. Näitajates eeldatakse, et investeerite 10 000 EUR. Need näitajad on hinnangulised ja võivad tulevikus muutuda. 

Kulud aja jooksul 

Käesolevat toodet Teile müüv või sel teemal nõu andev isik võib nõuda Teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik Teile nende 
kulude kohta teavet ning näitab Teile, millist mõju kõik kulud Teie investeeringule aja jooksul avaldavad. 

Investeering 10 000 EUR 
Kui võtate raha välja soovitatava 
hoidmisaja lõpus 

Kulud kokku EUR 250 

Mõju tulule (tulu vähenemine) aastas 2.50 % 

Kulude koosseis 

Allpool tabelis on esitatud: 
- erinevate kululiikide mõju igal aastal investeeringu tootlusele, mida võite saada soovitatava hoidmisaja lõpul; 
- erinevate kulukategooriate tähendus. 

Käesolev tabel näitab mõju tulule aastas 

Ühekordsed kulud Sisenemiskulud 2.50 % Investeeringusse sisenemisel makstavate kulude mõju. Juba hinnas 
sisalduvate kulude mõju. 

See sisaldab teie toote turustamiskulusid. 

Väljumiskulud 0.00 % Investeeringust lõpptähtpäeval väljumise kulude mõju. 
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Pidevad kulud Portfelli tehingukulud 0.00 % Meie tehtavate toote alusvara müügi- ja ostutehingute kulu mõju. 

Muud jooksvad kulud 0.00 % Nende kulude mõju, mida teeme igal aastal teie investeeringute 
haldamiseks. 

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta? 
Näites kasutatud hoidmisaeg: 12 kuud 

Selleks, et toode täidaks oma eesmärgi, tuleks toodet hoida lõpptähtpäevani (kogu soovitatava hoidmisaja). 

Te ei saa toote lepingut ilma AS-i SEB Pank nõusolekuta korraliselt enne tähtaega üles öelda. Lepingu ennetähtaegne erakorraline ülesütlemine 
võib aset leida juhul, kui üks pool ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt või esineb muu õiguslik alus. Ennetähtaegse lõpetamise mõju: kui 
leping lõpetatakse ennetähtaegselt, olgu siis osaliselt või tervikuna, võib see kaasa tuua täiendava summa maksmise kohustuse . Kui täiendava 
summa tasumise kohustus lasub Teil, võib see Teile kaasa tuua märkimisväärse kahjumi. Ennetähtaegsel lõpetamisel tasumisele kuuluva 
summa suurus on seotud turuliikumistega. Poolte vahelisi arveldusi ennetähtaegse lõpetamise olukorras mõjutavad erinevad faktorid, sh (kuid 
mitte ainult) kasvav või kahanev valuutavahetuse keskkond, valuuta hetkekursi (spot kursi) muutus, lepingus kokkulepitud tehingusumma, 
üldine turuolukord. Ennetähtaegsel lõpetamisel tasumisele kuuluv summa väljendab majanduslikku väärtust, mida pooled oleksid pidanud 
maksma või saama toote lõpptähtpäevani hoidmise korral. 

Kuidas ma saan esitada kaebuse? 
Toodet ja toote koostajat, soovitajat või müüjat puudutava kaebuse või küsimuse saate esitada e-posti teel aadressile info@seb.ee posti teel 
aadressile AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn. Üksikasjalikum teave kaebuse esitamise kohta ja täiendavate saatmise viiside kohta on 
kättesaadav veebilehel https://www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine. 

Muu asjakohane teave 
Kõik toodet puudutavad dokumendid, mis tuleb kliendile esitada enne lepingu sõlmimist, on kättesaadavad pangakontoris ja veebilehel 
https://www.seb.ee/tingimused/toodete-ja-teenuste-tingimused või esitatakse kliendile muul viisil enne lepingu sõlmimist. 


