Garantované certifikáty
Když garantované certifikáty dospějí ke splatnosti, vyplatí se z nich jejich počáteční nominální hodnota
nebo určité procento bez ohledu na výkonnost podkladového cenného papíru („minimální odkup“).
Výnos
Maximální výnos dosažitelný z výkonnosti podkladového cenného papíru může být limitován
maximální odkupní cenou nebo dalšími omezeními účasti ve výkonnosti podkladového aktiva
stanovenými v podmínkách certifikátu. Investor nemá právo na dividendy a podobné výnosy
z podkladového cenného papíru.
Riziko
Hodnota certifikátu před splatností může klesnout pod dohodnutou minimální výkupní cenu. Při
splatnosti však hodnota obecně bude na úrovni minimální výkupní ceny. Minimální výkupní cena závisí
na schopnosti emitenta dostát svým závazkům.

Diskontní certifikáty
Nákupe diskontních certifikátů si investor pořizuje podkladové aktivum (např. podkladovou akcii nebo
index) s diskontem z aktuální ceny (bezpečnostní nárazník), avšak za to je jeho podíl na růstu
podkladového aktiva omezen na určitý strop (cap nebo referenční cena). Při splatnosti má emitent
možnost buď vykoupit certifikát za maximální hodnotu (cap) nebo dodat podkladové aktivum nebo,
pokud se použije index jako podkladový aktivum, má možnost hotovostní úhrady, která se rovná
hodnotě indexu.
Výnos
Rozdíl mezi diskontovanou kupní cenou podkladového aktiva a cenou tohoto aktiva v době splatnosti
certifikátu. Je-li cena podkladového aktiva při splatnosti vyšší než referenční cena, neb mělo-la být
emitentem zaplacena cena vyšší než cap, je výnos rozdíl mezi diskontovanou kupní cenou
podkladového aktiva a referenční cenou resp. capem.
Riziko
Pokud cena podkladového aktiva prudce klesne, může být jeho cena v době splatnosti nižší než
diskontovaná cena při nákupu. Investor tak utrpí ztrátu. Riziko spojené s investicí do tohoto typu
certifikátu je srovnatelné s rizikem investice do podkladového aktiva.

Bonusové certifikáty
Bonusové certifikáty jsou dluhové cenné papíry, které podle určitých kritérií přinášejí při splatnosti
kromě nominální hodnoty také bonus nebo vyšší cenu za podkladové aktivum (jednotlivé akcie nebo
indexy). Bonusové certifikáty mají pevně stanovenou splatnost. Podmínky certifikátu stanovují výši
výplaty v hotovosti nebo podmínky dodání podkladového aktiva při splatnosti. Cena odkupu při
splatnosti závisí na růstu ceny podkladového aktiva.
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Pro bonusové certifikáty jsou stanoveny tři úrovně: počáteční úroveň, bariéra pod startovací úrovní a
bonusová úroveň nad startovací úrovní. Pokud kdykoliv v době do splatnosti certifikátu klesne cena
podkladového aktiva na nebo pod úroveň bariéry, bonus nebude vyplacen a certifikát bude splacen za
cenu podkladového aktiva. Neklesne-li cena podkladového aktiva na nebo pod úroveň bariéry bude
vyplacena nominální hodnota certifikátu a bonus.
Výnos
U bonusového certifikátu získá investor peněžní nárok vůči emitentovi na platbu částky určené
výkonností podkladového cenného papíru. Výnos závisí na výkonnosti podkladového cenného papíru.
Riziko
Riziko závisí na podkladovém cenném papíru. Pokud se emitent dostane do úpadku, nemá investor
žádná zajištěná věřitelská práva nebo nárok na vyčlenění a zpětné získání aktiv, která nespadají do
konkurzní podstaty vztahující se na podkladové aktivum.

Indexové certifikáty
Indexové certifikáty jsou dluhové nástroje (obvykle veřejně kótované), které nabízejí investorovi
možnosti získat podíl v určitém indexu aniž by musel vlastnit cenné papíry, které jsou v indexu
obsaženy. Podkladový index je obecně zastoupen na základě 1 : 1. Změny v příslušném indexu je třeba
vzít v úvahu.
Výnos
U indexových certifikátů získá investor peněžní nárok vůči emitentovi na výplatu částky, která závisí na
úrovni podkladového indexu. Výnos závisí na výkonu podkladového indexu.
Riziko
Riziko závisí na cenných papírech, které tvoří podklad indexu. Pokud se emitent dostane do úpadku,
investor nemá žádná zajištěná věřitelská práva nebo nárok na vyčlenění nebo zpětné získání aktiv,
která nespadají do konkurzní podstaty vztahující se na podkladové aktivum.

Expresní certifikáty
Expresní certifikát dovoluje investorovi podílet se na výkonnosti podkladového nástroje s možností
jeho předčasného odkupu. Pokud v jeden ze stanovených dnů podkladový nástroj splní spouštěcí
kritérium stanovené emitentem, certifikát vyprší dříve a bude emitentem automaticky odkoupen za
výkupní cenu platnou v daný den. Pokud podkladový nástroj nesplní stanovené spouštěcí kritérium ani
v poslední stanovený den, certifikát bude odkoupen za závěrečnou cenu aktiva, které tvoří podklad
certifikátu, stanovenou při splatnosti nebo v poslední stanovený den. V tomto případě, pokud emitent
nastaví na počátku emise certifikátu hranici a cena podkladového nástroje této hranice nedosáhne ani
ji nepřekročí během sledovaného období, certifikát bude odkoupen za cenu, která se alespoň rovná
minimální výkupní ceně stanovené emitentem.
Výnos
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Expresní certifikáty nabízejí možnost předčasné realizace pozitivní výkonnosti podkladových nástrojů.
Dokonce i když nedojde ke splnění specifického spouštěcího kritéria, může být vyplacena minimální
výkupní cena, jestliže nebylo dosaženo hranice nebo jestliže nebyla překročena.
Certifikát může více či méně reagovat na cenové výkyvy podkladového nástroje v závislosti na různých
vlivech (např. volatilita podkladového nástroje, doba do splatnosti, vzdálenost podkladového nástroje
od hranice).
Riziko
Expresní certifikáty jsou rizikovými investičními nástroji. Pokud se cena cenných papírů, které tvoří
poklad expresních certifikátů nepříznivě změní, může dojít ke ztrátě celého nebo značné části
investovaného kapitálu.
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