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Dokument Zawierający Kluczowe Informacje 

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: Obligacje Typu Split Payment z Opcją Autocall w PLN Powiązane z Akcjami Telefonica SA, Cisco Sytems Inc. i Netflix Inc. 

Nazwa prawna twórcy detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych: Banco Santander SA 

Strona internetowa twórcy detalicznych produktów 

zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych: www.santander.com 

ISIN: XS2358372006 Numer telefonu +34 915 123 123 

Właściwy organ odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad twórcą detalicznych 
produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych: Krajowa Komisja ds. Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional 

del Mercado de Valores) 

Data sporządzenia: 21/06/2021 

Data ostatniej zmiany: 21/06/2021 

 

   

 Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 
 

 

  

Co to za produkt? 

Rodzaj 

Jest to podlegająca prawu angielskiemu obligacja emitowana przez Santander International Products plc („Emitent”) w ramach Programu (patrz część „Inne 
istotne informacje”). Niniejsza obligacja jest gwarantowana przez Banco Santander SA („Gwarant”). 
 

Cele 

Niniejszy produkt ma przynieść zwrot z zainwestowanego kapitału w formie (1) kwot odsetek (każda „Kwota Kuponu”), (2) częściowej spłaty zainwestowanego 

kapitału („Kwota Raty”) oraz (3) kwoty automatycznego przedterminowego wykupu lub ostatecznej kwoty wykupu w terminie zapadalności.  

Po początkowej stałej Kwocie Kuponu jakakolwiek Kwota Kuponu i kwota płatna w terminie zapadalności produktu będzie zależeć od Wyników Akcji o 

Najniższym Wyniku w ramach Instrumentu Bazowego. Jako że niniejszy produkt nie zapewnia pełnej ochrony kapitału, możliwa jest częściowa strata 
zainwestowanego kapitału. Instrumentem Bazowym niniejszego produktu jest koszyk akcji wyemitowanych przez Telefonica SA, Cisco Sytems Inc. i Netflix Inc. 

Niniejszy produkt podlega automatycznemu wykupowi i może zostać automatyczne umorzony przed terminem, jeśli Warunek Przedterminowego Umorzenia 
zostanie spełniony w jakiejkolwiek Pośredniej Dacie Wyceny przed Terminem Zapadalności.  

Niniejszy produkt działa w następujący sposób: 

Kwota Raty: 80% zainwestowanego kapitału jest inwestowane na okres 6 miesięcy i 7 dni. Kwota ta podlega ochronie kapitału i zostanie spłacona w Dacie 

Raty z Kwotą Kuponu wynoszącą 2% Kwoty Raty. 

Pozostała Kwota Nominalna: 20% zainwestowanego kapitału jest inwestowane na okres do 5 lat i 7 dni. Na zwrot z tej inwestycji wpłynie zachowanie 

Instrumentu Bazowego i inwestor może całkowicie stracić tę kwotę w przypadku negatywnych scenariuszy rynkowych. 

Przedterminowe umorzenie: Jeśli w jakiejkolwiek Pośredniej Dacie Wyceny kurs zamknięcia Akcji o Najniższym Wyniku będzie wyższy niż lub równy jego 
kursowi zamknięcia w Początkowej Dacie Wyceny („Warunek Przedterminowego Umorzenia”), niniejszy produkt zostanie umorzony przed terminem i 

pozostały wyemitowany kapitał oraz odpowiedni Kupon Przedterminowego Umorzenia zostaną wypłacone w Dacie Przedterminowego Umorzenia i Wypłaty 
Kuponu. Jeśli Warunek Przedterminowego Umorzenia nie zostanie spełniony, Kwota Kuponu nie zostanie wypłacona, a niniejszy produkt nie zostanie umorzony 
do kolejnej Pośredniej Daty Wyceny lub Terminu Zapadalności. 

Ostateczna Kwota Wykupu: W Terminie Zapadalności, jeśli niniejszy produkt nie został umorzony przed terminem: 

 jeśli kurs zamknięcia Akcji o Najniższym Wyniku w Ostatecznej Dacie Wyceny będzie wyższy lub równy jego kursowi zamknięcia w Początkowej Dacie 
Wyceny, pozostały zainwestowany kapitał oraz Kwota Kuponu wynosząca 20,00% pozostałego zainwestowanego kapitału zostanie wypłacona w Terminie 

Zapadalności; 

 jeśli kurs zamknięcia Akcji o Najniższym Wyniku w Ostatecznej Dacie Wyceny będzie wyższy lub równy 60% jego kursu zamknięcia w Początkowej Dacie 

Wyceny, pozostały zainwestowany kapitał zostanie wypłacony w Terminie Zapadalności, zaś Kwota Kuponu nie zostanie wypłacona;  

 jeśli żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, kwota równa iloczynowi pozostałego zainwes towanego kapitału oraz Wyniku Akcji o Najniższym 

Wyniku w Ostatecznej Dacie Wyceny zostanie wypłacona w Terminie Zapadalności, zaś Kwota Kuponu nie zostanie wypłacona.  

Zgodnie z warunkami niniejszego produktu, pewne określone powyżej daty zostaną skorygowane, jeśli odpowiednia data nie będzie dniem roboczym lub 

(odpowiednio) dniem giełdowym. Wszelkie korekty mogą wpłynąć na ewentualny zwrot, jaki otrzyma inwestor , Ponadto, zgodnie z warunkami niniejszego 
produktu, po wystąpieniu pewnych wyjątkowych zdarzeń (1) produkt może zostać skorygowany i/lub (2) emitent produktu może wykupić produkt przed terminem 
zapadalności. Zdarzenia te są określone w warunkach produktu i dotyczą przede wszystkim akcji wchodzących w skład Instrumentu  Bazowego, produktu, 

Emitenta i Gwaranta. Ewentualny zwrot, jaki otrzymasz w razie takiego przedterminowego wykupu może być inny niż przewidziany w opisanych  powyżej 
scenariuszach i może być niższy od kwoty, jaką zainwestowałeś. Nie przysługuje Ci prawo do otrzymania dywidendy z tytułu jakichkolwiek akcji wchodzących 
w skład Instrumentu Bazowego oraz nie przysługują Ci żadne inne prawa związane z tymi akcjami (np. prawa głosu).  

Cechy 

Maksymalna kwota referencyjna emisji: 50.000.000,00 PLN 

Instrument Bazowy Koszyk składający się z akcji wyemitowanych przez Telefonica SA. (TEF SM Equity), Cisco Sytems Inc (CSCO US 

Equity) i Netflix Inc.(NFLX US Equity) 

Akcja o Najniższym Wyniku akcja wchodząca w skład Instrumentu Bazowego z najniższym Wynikiem 

Wynik stosunek pomiędzy kursem zamknięcia odpowiedniej akcji wchodzącej w skład Instrumentu Bazowego w (i) 

odpowiedniej Pośredniej Dacie Wyceny lub Ostatecznej Dacie Wyceny oraz (ii) i Początkowej Dacie Wyceny 

Nominał 5.000 PLN 

Minimalna Kwota Zapisu 50.000 PLN 

Data Emisji 22 lipca 2021 r. 

Początkowa Data Wyceny 22 lipca 2021 r. 
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Okres Subskrypcji od 5 lipca 2021 r. (włącznie z tą datą) do 19 lipca 2021 r. (włącznie z tą datą)  

Data Raty 29 stycznia 2022 r. 

Ostateczna Data Wyceny 22 lipca 2026 r. 

Termin Zapadalności 29 lipca 2026 r. 

Pośrednia Data Wyceny 
Data Przedterminowego Umorzenia i 

Wypłaty Kuponu 
Kupon Odsetkowy Wypłacany Przy 

Przedterminowym Umorzeniu 

22 lipca 2022 r. 29 lipca 2022 r. 4,00% pozostałego zainwestowanego kapitału 

22 lipca 2023 r. 29 lipca 2023 r. 8,00% pozostałego zainwestowanego kapitału 

22 lipca 2024 r. 29 lipca 2024 r. 12,00% pozostałego zainwestowanego kapitału 

22 lipca 2025 r. 29 lipca 2025 r. 16,00% pozostałego zainwestowanego kapitału 

 

Docelowy inwestor indywidualny 

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów w Rzeczpospolitej Polskiej, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

- mogą utrzymywać produkt przez Zalecany Okres Utrzymywania i oczekują takiej zmiany cen Instrumentu Bazowego, która wygeneruje korzystny zwrot z 
inwestycji; 

- posiadają zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach finansowych, a zatem rozumieją korzyści i ryzyka związane z inwestycją w 
niniejszy produkt; 

- mogą ponieść stratę do 20% zainwestowanego kapitału. 

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 

Wskaźnik ryzyka 

 Niższe ryzyko  
 

1 2 3 4 5 6 7 Wyższe ryzyko  
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu 

ryzyka niniejszego produktu w porównaniu z innymi produktami. 
Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na 
produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że 

Emitent nie ma możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. 

Sklasyfikowaliśmy niniejszy produkt jako 2 na 7 tj. jako niska klasa 

ryzyka. 

Oznacza to ocenę potencjalnych strat wynikających z przyszłych 

wyników na średnim poziomie oraz bardzo niskie 
prawdopodobieństwa, że niekorzystne warunki rynkowe wpłyną na 
zdolność Santander International Products plc do wypłaty. 

 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywał produkt do 

29 lipca 2026 r. 

Wcześniejsza sprzedaż niniejszego produktu może być utrudniona bądź też 

możesz być zmuszony sprzedać niniejszy produkt za cenę wywierającą 
znaczący wpływ na otrzymany zwrot. 

Jeśli wynik Instrumentu Bazowego nie będzie korzystny, ewentualny zwrot z niniejszego produktu może być znacząco niższy niż zwrot z oprocentowanej lokaty 
bankowej i może skutkować utratą kapitału. 

Masz prawo otrzymać z powrotem co najmniej 80,00% swojego kapitału. Każda kwota powyżej tej sumy i jakikolwiek dodatkowy zwrot zależą od przyszłych 
wyników na rynku i są niepewne. Niniejszy produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość 

swojej inwestycji. Jeśli Santander International Products plc nie będzie w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić całość swojej inwestycji. 

Scenariusze dotyczące wyników 

Inwestycja 50.000 PLN 

Scenariusze 
1 rok 3 lata 

5 lat i 7 dni 

(Zalecany okres 

utrzymywania) 

Scenariusz warunków skrajnych 
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 40.980,04 PLN 42.103,82 PLN 41.523,81 PLN 

Średni zwrot w każdym roku -18,04 % -5,56 % -3,63 % 

Scenariusz niekorzystny 
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 44.510,23 PLN 43.342,30 PLN 42.760,26 PLN 

Średni zwrot w każdym roku -10,98 % -4,65 % -3,07 % 

Scenariusz umiarkowany 
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 48.775,72 PLN 46.248,34 PLN 45.727,45 PLN 

Średni zwrot w każdym roku -2,45 % -2,56 % -1,76 % 

Scenariusz korzystny 
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 51.200,00 PLN 51.200,00 PLN 51.600,00 PLN 

Średni zwrot w każdym roku 2,40 % 0,79 % 0,63 % 

W powyższej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem do 29 lipca 2026 r. w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz 50.000 
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 i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój 

zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i okresu utrzymywania inwestycji. Niektóre scenariusze mogą odpowiadać scenariuszom, w których 
produkt został umorzony przed terminem zgodnie z warunkami tego produktu. Wyniki są obliczane przy założeniu, że produkt będzie utrzymywany do terminu 
zapadalności i bez ponownego inwestowania przepływów pieniężnych. Precyzyjne zaprognozowanie warunków rynkowych w przyszłości nie jest możliwe. 

Przedstawione scenariusze są jedynie wskazaniem pewnych wariantów możliwych zwrotów, wyznaczonych w oparciu o ostatnie wyniki . Rzeczywiste zwroty 
mogą być niższe. 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. Podane liczby uwzględniają wszystkie koszty samego produktu, lecz mogą nie uwzględniać wszystkich 

kosztów, jakie zapłacisz swoim doradcom lub dystrybutorom. Liczby te nie uwzględniają Twojej sytuacji podatkowej, która również może wpłynąć na otrzymany 
przez Ciebie zwrot. 

Co się stanie, jeśli Santander International Products plc nie ma możliwości wypłaty? 

Banco Santander jako gwarant podlegający ograniczeniom zawartym w „Programie” (patrz część „Inne istotne informacje”) zobowiązuje się nieodwołalnie i 

bezwarunkowo wypłacić wszystkie gwarantowane kwoty posiadaczom papierów wartościowych wyemitowanych w ramach programu w formi e i w terminie 
płatności. Zawiadamia się Inwestorów o ryzyku zmian zdolności Gwaranta do wykonywania jego zobowiązań finansowych z powodu braku płynności, a nawet 
z powodu objęcia go restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub likwidacji Gwaranta, co może skutkować ewentualną trudnością lub niemożnością 

wywiązania się z uzgodnień z inwestorem. 

Gwarant jest członkiem Funduszu Gwarantowania Depozytów dla Instytucji Kredytowych (Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancario), co 

jest podane na jego stronie internetowej www.bancosantander.es. Pragniemy jednak zauważyć, że Fundusz Gwarantowania Depozytów dla Instytucji 

http://www.bancosantander.es/
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Kredytowych w żadnym przypadku nie pokryje utraty wartości inwestycji w niniejszy produkt ani nie zapewni ochrony przed ryzykiem kredytowym związanym z 

niniejszym produktem. 

Jakie są koszty? 

Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Koszty w czasie 

 

Inwestycja: 50.000 PLN 
W przypadku spieniężenia po 1 

roku 

W przypadku spieniężenia po  3 

latach 

W przypadku spieniężenia 

po Zalecanym Okresie 
Utrzymywania 

Łączne koszty 1.680,00 PLN 1.680,00 PLN 1.680,00 PLN 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym (ZZ) 5,61 % 3,68 % 2,77 % 

Zmniejszenie Zwrotu (ZZ) pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, jaki możesz otrzymać.  Łączne koszty 

obejmują koszty jednorazowe, bieżące i dodatkowe. 

Przedstawiony wskaźnik kosztów nie uwzględnia możliwości przedterminowego wykupu zgodnie z celami produktu. 

Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu dla zalecanego okresu posiadania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z 
inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 50.000 PLN. 

Struktura kosztów 

 W poniższej tabeli przedstawiono: 

 

 wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w  
ujęciu rocznym; 

 znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. 

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 2,77 % Wpływ tych kosztów wliczono już w cenę. 

Koszty wyjścia 0,00% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.  

Koszty bieżące 
Koszty transakcji portfelowych 0,00% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.  

Pozostałe koszty bieżące 0,00% Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.  

Łączne koszty wejścia obejmują koszty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po bieżącej cenie,  wykorzystania kapitału, ryzyka kredytowego, kosztów 
zapewniania płynności oraz innych kosztów związanych z działalnością.  

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 

   

 

Zalecany Okres Utrzymywania: 5 lat 7 dni  
 

 

  

Niniejszy produkt został stworzony jako inwestycja, która powinna być utrzymywania do Terminu Zapadalności. Zrealizowany/faktyczny okres utrzymywania 
może się różnić, ponieważ produkt podlega automatycznemu wykupowi. Twórca zamierza zapewniać dzienną płynność w normalnych warunkach rynkowych, 

lecz może to oznaczać, że otrzymasz niższy zwrot, jeśli będzie utrzymywał produkt do jego Terminu Zapadalności. Osoba, która sprzedała Ci niniejszy produkt 
może obciążyć Cię prowizjami maklerskimi, gdy sprzedasz niniejszy produkt twórcy. Brak pewności, czy powstanie aktywny rynek wtórny, co może wpłynąć na 
Twoją zdolność do sprzedaży niniejszego produktu. 

Jak mogę złożyć skargę? 

W przypadku sporu dotyczącego informacji zawartych w niniejszym dokumencie inwestor może złożyć skargę do Działu Skarg i Obsługi Klienta Emitenta 
wysyłając list elektroniczny na adres atenclie@gruposantander.com lub list na adres Calle Josefa Valcárcel 30, Edificio Merrimack IV, 2ª Planta, 28027, Madryd. 

Dalsze informacje na temat skarg i roszczeń dostępne są pod adresem www.bancosantander.es. 

Jeśli pragniesz złożyć skargę dotyczącą sposoby sprzedaży niniejszego produktu lub usług doradczych otrzymanych w trakcie kupna niniejszego Produktu, 

skontaktuj się proszę z podmiotem, który Ci go sprzedał lub który C doradzał. 

Inne istotne informacje 

Niniejsza obligacja jest emitowana na podstawie „Programu Emisji Średnioterminowych Obligacji SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PLC o wartości 
10.000.000.000 EUR gwarantowanych przez BANCO SANTANDER, S.A.” razem z odpowiednimi Suplementami („Program”) i będzie notowana na 
Euronext Dublin. Program i ostateczne warunki obligacji (zgodnie z wymogami prawnymi) są dostępne na stronie www.ise.ie lub pod adresem 

https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/renta-fija/emisiones-de-deuda. 
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