Dokument med central information
Formål
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og
har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at
sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt
Navn på produkt: Jyske Bank Pulje 3: Stabil
Navn på PRIIP-producent: Jyske Bank A/S

www.jyskebank.dk/priips

Ring på Tlf. +45 89 89 89 89
Fax +45 89 89 19 99 for yderligere oplysninger
Kompetent myndighed for PRIIP-producent i forbindelse med DCI:
Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø
Dato for produktion af DCI: 29-01-2022
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad er dette produkt?
Type

Pulje til Børneopsparing

Mål

Dette produkt er et puljeprodukt, dvs. investering i en pulje af værdipapirer. Investeringerne kan inden for
rammerne investeres i et stort antal værdipapirer, ud fra Jyske Banks holdninger og forventninger til de
finansielle markeder. De købte værdipapirer tilhører Jyske Bank. Den samlede værdi af investeringen kan
ses på den tilknyttede konto, som er en indlånskonto med særlig forrentning. Værdien af kontoen baseres
på afkastet af de bagvedliggende værdipapirer. Afkast af børneopsparing er fritaget for beskatning.
Der investeres primært i obligationer, sekundært i aktier. Der placeres mindst 70 % og højst 90 % af puljens
midler i obligationer og kontant opsparing - men højst 25 % i højrenteobligationer. Den samlede varighed er
højst 10. Der investeres mindst 10 % og højst 30 % i aktier. Varighed er udtryk for den procentvise ændring
i beholdningens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En varighed på fx 5 betyder, at
beholdningens værdi vil ændres med 5 % ved en renteændring på 1 procentpoint.

Forventet detailinvestor

Dette produkt er tiltænkt kunder som ønsker placering af pensionsopsparing- eller børneopsparingskonti.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator
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Lavere risiko

!

Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet 4 år.
Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der
påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er
middel-lavt risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser
påvirker sandsynligvis ikke Jyske Banks evne til at betale dig. Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det
endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. De
væsentligste risici i puljen er valutarisiko, markedsrisiko, kreditrisiko og renterisiko. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den
fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele
din investering.
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Resultatscenarier
Investering 75000 DKK

1 år

Scenarier
Stress scenarie

Ufordelagtigt scenarie

Moderat scenarie

Fordelagtigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger
Gennemsnitlig afkast hvert år
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger
Gennemsnitlig afkast hvert år
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger
Gennemsnitlig afkast hvert år
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger
Gennemsnitlig afkast hvert år

4 år (Anbefalet
investeringsperiode)

2 år

60.155 DKK

63.906 DKK

58.749 DKK

-19,70 %

-7,68 %

-5,93 %

71.716 DKK

70.443 DKK

68.648 DKK

-4,36 %

-3,08 %

-2,19 %

75.322 DKK

75.351 DKK

75.410 DKK

0,43 %

0,23 %

0,14 %

78.389 DKK

79.866 DKK

82.077 DKK

4,49 %

3,19 %

2,28 %

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 4 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 75000 DKK.
De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter.
De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering
varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet og hvor længe, du beholder investeringen/produktet.
Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand
til at betale dig.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, og inkluderer omkostningerne til din rådgiver eller forening.
Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Jyske Bank ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Du er eksponeret for risikoen for, at modparten i handlen kan være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til produktet, f.eks. i
tilfælde af insolvens.
Børneopsparingsmidler i puljeordning er ikke dækket af Garantiformuen.

Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får.
De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende og yderligere omkostninger.
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle opsigelsesgebyrer. Det
forudsættes, at du investerer 75000 DKK. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.
Omkostninger over tid
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne
person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.
Hvis du indløser efter 1 år

Hvis du indløser efter 2 år

Hvis du indløser ved udløbet
af den anbefalede
investeringsperiode

Samlede omkostninger

1.104 DKK

2.217 DKK

4.494 DKK

Afkastforringelsen (RIY) pr. år

1,47 %

1,48 %

1,49 %

Investering 75000 DKK
Scenarier

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:



hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de tre
forskellige omkostningstyper
betydningen af de tre forskellige omkostningskategorier

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år
Engangsomkostninger

Entry- omkostninger

0,00 %

Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.
Det er det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt mindre.
Det inkluderer distributionsomkostningerne ved dit produkt.

Løbende
omkostninger

Exit- omkostninger

0,00 %

Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.

Porteføljetransaktionsomkostninger

0,56 %

Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende
investeringer i forbindelse med produktet
.

Andre løbende
omkostninger

0,93 %

Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte
dine investeringer.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Puljen henvender sig primært til kunder med mere end 3 år til forventet udbetalingstidspunkt.
Udtrædelsen eller ændring i Puljeordningen henvises til dokumentet 'Puljeordning i Jyske Bank', som findes på www.jyskebank.dk/puljer.
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Hvordan kan jeg klage?
Enhver klage over produktet, producentens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, kan indgives via følgende hjemmeside
https://www.jyskebank.dk/kontakt/klage, i skriftlig form til Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, Danmark eller via e-mail til
juridisk@jyskebank.dk.

Anden relevant information
Du kan finde mere information om Jyske Banks puljeordning på hjemmesiden www.jyskebank.dk/puljer
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