Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)
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 produkt:

Turbo Short powiązany z Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Otwarty

Kod ISIN:

PLINGNV27300

Nazwa twórcy
produktu:

ING Bank N.V. (Emitent), Foppingadreef 7, 1102BD Amsterdam, Holandia

Strona internetowa:

www.ingturbo.pl

Nr telefonu:

800 00 77 66

Jurysdykcja oferty:

Polska

Właściwy organ:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Ostatnia wersja KID:

21 czerwca 2021

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.
Co to za produkt?
Rodzaj: Produkt stanowi zbywalny papier wartościowy notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Cele: Celem produktu jest zapewnienie określonego uprawnienia zgodnie ze zdefiniowanymi z góry warunkami. Produkt zaprojektowany jest tak, aby
umożliwić osiągnięcie nieproporcjonalnych korzyści (za pomocą mechanizmu dźwigni) ze spadków na rynkach poprzez odwzorowanie zachowania
Instrumentu Bazowego, przy zachowaniu odwrotnej zależności. Jeżeli wartość Instrumentu Bazowego spada, można oczekiwać, że wartość produktu
wzrośnie, z zastrzeżeniem odliczenia kosztów finansowania udzielonego przez Emitenta oraz wszelkich pozostałych kosztów. Inwestorzy powinni
mieć świadomość, że efekt dźwigni związany z utrzymywaniem produktów może powodować osiągnięcie zysków lub poniesienie strat w wysokości
stanowiącej wyższy procent inwestycji niż miałoby to miejsce w przypadku bezpośredniej inwestycji w Instrument Bazowy. Maksymalna strata,
którą może ponieść inwestor, jest równa początkowej kwocie inwestycji.
Produkt jest otwartym instrumentem inwestycyjnym bez ustalonego terminu zapadalności. Możesz zrealizować produkt w Terminie Wyceny
(Wykonanie). Ponadto produkt może zostać rozwiązany przez Emitenta (Wykup przez Emitenta). Produkt może zostać automatycznie rozwiązany w
przypadku gdy Instrument Bazowy osiągnie z góry ustalony poziom (Bariera) (ang. Stop Loss Event).
Wykonanie: możesz skorzystać z opcji wykonania w odniesieniu do produktu w każdym Terminie Wyceny za zawiadomieniem złożonym Emitentowi
z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych. W przypadku wykonania produkt podlega wykupowi według wartości opartej na poziomie
zamknięcia Instrumentu Bazowego w Terminie Wyceny.
Wykup przez Emitenta: Emitent może skorzystać z opcji rozwiązania produktu w dowolnym dniu roboczym, w którym banki prowadzą działalność, za
zawiadomieniem złożonym z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych. W przypadku Wykupu przez Emitenta produkt podlega wykupowi
według wartości opartej na poziomie zamknięcia Instrumentu Bazowego w dniu określonym w zawiadomieniu o wykupie przekazanym przez
Emitenta.
Bariera: w przypadku gdy Instrument Bazowy osiągnie z góry ustalony poziom (Poziom Bariery) produkt ulegnie automatycznemu rozwiązaniu a
ostateczną kwotę wykupu będzie stanowić kwota w PLN określona przez Agenta Wyceny (którym jest Emitent), równa kwocie rzeczywistego
elementu finansowania (Poziom Finansowania) pomniejszonej o cenę Instrumentu Bazowego opartą na jego wartości godziwej (ang. fair value), z
zastosowaniem Mnożnika i pomniejszonej o koszty. Cena Instrumentu Bazowego oparta na jego wartości godziwej (ang. fair value): (a) będzie
określona przez Agenta Wyceny z dołożeniem wszelkich starań oraz w uzasadniony gospodarczo sposób, poprzez odniesienie do likwidacji
rzeczywistych lub teoretycznych pozycji hedgingowych, oraz (b) będzie wynosić co najwyżej tyle, co najwyższy poziom Instrumentu Bazowego (i) w
dniu wystąpienia Bariery lub (ii) w kolejnym dniu planowego obrotu.
Poziom Bariery: poziom ten ulega zmianie w trybie comiesięcznym na podstawie Poziomu Finansowania. Poziom Bariery może ulegać zmianie
również: (i) w wyniku działań korporacyjnych mających wpływ na Instrument Bazowy, (ii) w przypadku gdy Instrument Bazowy stanowią akcje,
indeks lub fundusz: w przypadku wypłaty dywidendy z Instrumentu Bazowego, (iii) w przypadku gdy Instrument Bazowy stanowi towarowy kontrakt
terminowy typu futures, kontrakt terminowy typu futures na obligacje skarbowe lub kontrakt terminowy typu futures na indeks: w dniach (jeżeli
takie wystąpią), w których taki kontrakt terminowy typu futures będzie rolowany.
Poza opisanym powyżej Wykupem przez Emitenta, Emitent uprawniony jest do zmiany warunków lub rozwiązania produktu ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, w tym między innymi zdarzeń powodujących zakłócenia na rynku, określonych
zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na Instrument Bazowy lub braku możliwości dalszej realizacji przez Emitenta niezbędnych transakcji
hedgingowych. W każdym przypadku rozwiązania, wartość końcowa może być znacząco niższa od ceny nabycia. Możliwa jest nawet utrata całości
zainwestowanych środków. Ponosisz także ryzyko, że produkt zostanie rozwiązany w niekorzystnym dla Ciebie momencie, a uzyskaną wartość
wykupu będziesz mógł reinwestować na mniej korzystnych warunkach..

Docelowy inwestor indywidualny: Produkt kierowany jest do inwestorów indywidualnych, którzy inwestują w celu pomnażania majątku
prywatnego z myślą o krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Taki inwestor posiada wiedzę lub doświadczenie w zakresie produktów
lewarowanych (z dźwignią) oraz jest w stanie zaakceptować straty (do wysokości całości zainwestowanych środków). Ponadto inwestor taki nie
przywiązuje wagi do produktów obejmujących ochronę kapitału.

Dane dotyczące produktu:
Data emisji:

20 lutego 2020

Mnożnik:

1 (Mnożnik określa ile produktów należałoby
kupić, aby być uprawnionym do

uczestnictwa w 1 jednostce wartości
Instrumentu Bazowego.)
Waluta:

PLN

Termin Wyceny:

Dorocznie, począwszy od dnia
przypadającego jeden rok po Dacie Emisji

Poziom Bariery:

89.1

Instrument Bazowy:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

96.20099

Cena instrumentu
bazowego:

Warsaw Stock Exchange

Poziom
Finansowania:

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz
utrzymywać produkt przez okres odniesienia. Jeżeli
spieniężysz inwestycję na wczesnym albo
późniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się
znacznie różnić, a zwrot może być niższy.
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego 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. Emitent sklasyfikował ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na zdolność Emitenta do wypłacenia ci
pieniędzy. Miej świadomość ryzyka walutowego. Jeżeli (i) Instrument Bazowy podlega obrotowi w walucie innej niż PLN, wartość przy likwidacji
pozycji zostanie przeliczona na PLN według obowiązującego kursu, co może spowodować stratę; lub (ii) waluta twojego rachunku jest inna niż
Waluta produktu, możesz być narażony na ryzyko poniesienia straty w wyniku przeliczenia Waluty produktu na walutę twojego rachunku.
Ryzyko określone w podpunkcie (ii) powyżej nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. Ten produkt nie uwzględnia żadnej
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci
należnej kwoty przez Emitenta (np. w przypadku niewypłacalności) możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników
Inwestycja: PLN 10 000
Scenariusze
Scenariusz warunków
skrajnych:

Scenariusz niekorzystny:

Okres odniesienia (1 dzień kalendarzowy)
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu
kosztów

PLN 0,00

Średni zwrot w każdym okresie odniesienia

-100,00%

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu
kosztów
Średni zwrot w każdym okresie odniesienia

Scenariusz umiarkowany:

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu
kosztów
Średni zwrot w każdym okresie odniesienia

Scenariusz korzystny:

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu
kosztów
Średni zwrot w każdym okresie odniesienia

PLN 6 426,55
-35,73%
PLN 10 020,68
0,21%
PLN 13 332,41
33,32%

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem na koniec okresu odniesienia w różnych scenariuszach, przy założeniu, że
inwestujesz 10 000 PLN.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi
innych produktów.
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.
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 długości okresu utrzymywania produktu.
Zakup tego produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie spadać
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu
doradcy lub dystrybutorowi oraz nie uwzględniono w nich twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość
zwrotu.

Co się stanie, jeśli ING Bank N.V. nie ma możliwości wypłaty?
W przypadku gdy Emitent nie posiada wystarczających środków na dokonanie wypłat należnych z tytułu produktu, np. w przypadku
niewypłacalności lub administracyjnego nakazu podjęcia środków postępowania naprawczego, inwestor może ponieść stratę w wysokości
części lub całości zainwestowanych środków. Produkt jest instrumentem dłużnym i jako taki nie jest objęty jakimkolwiek systemem ochrony
depozytów.
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Jakie są koszty?
Redukcja zysku (RIY) pokazuje, jaki wpływ na zyski z inwestycji będą miały łączne koszty, które zapłacisz. Całkowite koszty uwzględniają koszty
jednorazowe, bieżące i przypadkowe.
Podane kwoty są łącznymi kosztami samego produktu. Obejmują potencjalne kary za wcześniejsze zejście. Liczby zakładają, że zainwestujesz 10
000 PLN. Dane liczbowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie
Inwestycje: PLN 10 000
Scenariusz

Jeśli wypłacasz pieniądze w okresie próbnym (1 dzień kalendarzowy)

Łączne koszty

PLN 6,16

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

22,49%

Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie dodatkowe koszty. W takim przypadku osoba ta
przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.

Struktura kosztów
W poniższej tabeli przedstawiono wpływ na zwrot z inwestycji dla okresu odniesienia (1 dzień kalendarzowy)
Koszty jednorazowe

Koszty bieżące

Koszty dodatkowe

Koszty wejścia

0%

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w Produkt, koszty te
są wliczone w cenę

Koszty wyjścia

0%

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu
zapadalności.

Koszty transakcji
portfelowych

Nie Dotyczy

Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji
bazowych na potrzeby produktu.

Koszty ubezpieczenia

Nie Dotyczy

Wpływ kwoty, którą płacisz w celu objęcia ochroną
ubezpieczeniową.

Koszt Finansowania

3,46%
w ujęciu rocznym

Koszt finansowania to (teoretyczne) odsetki (lub dochody)
powiększone o marżę płatną (lub otrzymaną) przez ciebie od
Poziomu Finansowania.

Opłaty za wyniki

Nie Dotyczy

Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji, jeżeli
wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny o %.

Premie motywacyjne

Nie Dotyczy

Wpływ premii motywacyjnych. Potrącimy je, jeżeli inwestycja
[osiągnęła lepszy wynik niż ostatecznego zwrotu nastąpi po
wyjściu z inwestycji.

Nie jest możliwe sformułowanie zaleceń co do okresu utrzymywania. Z powodu dźwigni finansowej produkt reaguje nawet na najmniejsze
zmiany cen Instrumentu Bazowego, powodując osiągnięcie zysków lub poniesienie strat w nieprzewidywalnych ramach czasowych.
Jakiekolwiek zalecenia dotyczące okresu utrzymywania stanowiłyby informacje wprowadzające w błąd w odniesieniu do inwestorów
spekulacyjnych. W odniesieniu do inwestorów nabywających produkt dla celu zabezpieczenia przed ryzykiem okres utrzymywania zależy od
perspektywy czasowej takiego zabezpieczenia przed ryzykiem danego inwestora.
Poza sprzedażą produktu na Odnośnej Giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym możesz skorzystać z opcji Wykonania opisanej bardziej
szczegółowo w punkcie „1. Co to za produkt?” powyżej. W przypadku Wykonania lub sprzedaży produktu przed końcem okresu odniesienia
kwota, którą otrzymasz, może być – możliwe, że nawet w znaczącym stopniu – niższa niż kwota, którą otrzymałbyś w innym przypadku.
W czasie trwania produktu Emitent, w normalnych warunkach rynkowych, zapewni rynek wtórny dla produktu. Cena na rynku wtórnym będzie
równa rynkowej wartości godziwej (ang. fair market value) produktu, obliczonej przez Emitenta, powiększonej o różnicę pomiędzy ceną kupna i
sprzedaży jednak w przypadku określonych zdarzeń rynkowych różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży może (tymczasowo) wzrosnąć.

Jak mogę złożyć skargę?
Jeżeli nie jesteś zadowolony z produktu możesz skorzystać z procedury składania skarg ING Bank N.V. dostępnej na stronie internetowej
www.ingturbo.pl. Skargę możesz złożyć (i) pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@ingturbo.pl lub (ii) na adres pocztowy: ING Bank N.V. FMCC
Complaints, Bijlmerplein 888, 1102MG Amsterdam.
Dla dodatkowych informacji zapoznaj się z Polityką Reklamacji ING Financial Markets (Rynki Finansowe) (FM).

Inne istotne informacje
Dla tego produktu dostępny jest prospekt emisyjny. Kompletne informacje o produkcie i związanym z nim ryzyku znajdują się w powyższym
prospekcie. Prospekt składa się z prospektu emisyjnego podstawowego, ostatecznych warunków oraz wszelkich dokumentów włączonych do
jego treści poprzez odesłanie, a każdy z powyższych dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.ingturbo.pl. Inwestor powinien
opierać swoją decyzję inwestycyjną na prospekcie emisyjnym oraz, w razie konieczności, zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Produkt
może być oferowany wyłącznie inwestorom indywidualnym w Polsce.
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Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

