Document cu Informatii Esentiale (KID)
Scop
Prezentul document contine informatii esentiale referitoare la acest produs de investitii. Acesta nu reprezinta un
material de marketing. Informatiile va sunt oferite in virtutea unei obligatii legale, pentru a va ajuta sa intelegeti natura,
riscurile, costurile, castigurile si pierderile potentiale care deriva din acest produs si pentru a va ajuta sa il comparati cu
alte produse.
Prezentul document prezinta riscurile generice ale Produsului (astfel cum este definit mai jos) pe care s-ar putea sa il
luati in considerare ca investitie financiara, astfel incat sa il puteti compara cu alte produse. Conditiile specifice ale
Produsului pe care il tranzactionati vor fi stabilite in confirmarea aferenta Produsului respectiv.
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Swap valutar (in limba engleza “Foreign Exchange Swap”) (“Produsul”)
ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Olanda
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+40 31 406 8923
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Data productie KID

Urmeaza sa achizitionati un produs care nu este simplu si care poate fi dificil de inteles.

In ce consta acest produs?
Tip: Produsul este un instrument de schimb valutar - un contract intre doua parti, bilateral, extrabursier („OTC”).
Obiective: Obiectivul acestui Produs consta in furnizarea de protectie impotriva fluctuatiilor nefavorabile ale cursurilor
de schimb valutar pentru o anumita pereche de valute. Produsul isi atinge obiectivele prin combinarea unei tranzactii la
vedere (spot) cu o tranzactie la termen (forward). In tranzactia la vedere (spot) o suma predeterminata intr-o anumita
valuta (valuta X) este schimbata de catre parti pentru o suma in alta valuta (valuta Y) si, ulterior, in tranzactia la termen
(forward) la o data convenita in viitor (data decontarii) are loc o tranzactie de sens invers intre parti prin schimbul
aceleiasi sume in valuta X cu o suma diferita in valuta Y. Fluctuatiile cursurilor de schimb valutar pot avea fie un impact
pozitiv, fie un impact negativ pentru dumneavostra. Prin folosirea acestui Produs, acceptati ca agrearea schimbului de
sume predeterminate in cadrul tranzactiei la termen (forward) elimina beneficiile miscarilor pozitive ale cursurilor de
schimb valutar si ca rata de schimb valutar agreata pentru ziua decontarii ar putea fi mai putin favorabila in comparatie
cu rata de schimb valutar la vedere (spot) pe care ati putea sa o acceptati pe piata existenta in momentul respectiv.
Produsul este un contract valabil cu forta juridica. Detaliile fiecarei tranzactii agreate pentru acest Produs vor fi stabilite
in confirmarea Produsului.
Investitorul individual caruia ii este destinat (Retail): Produsul este potrivit numai pentru investitori care au experienta
si cunostinte suficiente pentru a evalua riscurile asociate acestui Produs. Investitorul trebuie sa ia in considerare
detinerea Produsului pana la data decontarii convenite in confirmarea aferenta.

Care sunt riscurile si ce as putea obtine in schimb?
Indicator de Risc
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Indicatorul de risc presupune ca pastrati Produsul
pana la data decontarii tranzactiei. S-ar putea sa nu
puteti vinde sau rezilia produsul dvs. in mod facil, sau
s-ar putea sa fie necesar sa vindeti sau sa reziliati

contra unui pret care afecteaza semnificativ cat de
mult obtineti de pe urma acestuia.

Indicatorul de risc sumar este un ghid pentru nivelul de risc aferent acestui Produs in comparatie cu alte produse. Acesta
arata cat de probabil este ca Produsul sa piarda bani din cauza fluctuatiilor de pe piata/piete, sau din cauza incapacitatii
de plata a producatorului Produsului. Producatorul Produsului a clasificat acest Produs ca 7 din 7, care este clasa cu
riscul cel mai ridicat.
Scenarii de performanta
Investitie: RON 10.000. Investitorul cumpara RON contra EUR
Scenarii
Scenariu nefavorabil

Scenariu moderat

Scenariu favorabil

Scenariu de stres

3 luni
Ce puteti obtine inapoi dupa deducerea
costurilor
Randament mediu pentru fiecare an
Ce puteti obtine inapoi dupa deducerea
costurilor
Randament mediu pentru fiecare an
Ce puteti obtine inapoi dupa deducerea
costurilor
Randament mediu pentru fiecare an
Ce puteti obtine inapoi dupa deducerea
costurilor
Randament mediu pentru fiecare an

EUR -264,49
-10,3%
EUR -50,40
-2,0%
EUR 175,08
6,8%
EUR -1148,17
-44,6%

Acest tabel prezinta randamentul investitiei pe care il puteti obtine pe perioada de detinere, in diferite scenarii,
presupunand ca investiti 10.000,00 RON. Scenariile prezentate ilustreaza posibilele performante ale investitiei dvs. Le
puteti compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate reprezinta o estimare a performantelor viitoare pe baza
informatiilor din trecut si nu reprezinta un indicator exact. Ce veti obtine va varia in functie de piete si in functie de cat
de mult pastrati in portofoliu Produsul. S-ar putea sa nu puteti vinde sau rezilia produsul dvs. in mod facil, sau s-ar putea
sa fie necesar sa vindeti sau sa reziliati contra unui pret care afecteaza semnificativ cat de mult obtineti de pe urma
acestuia. Cifrele prezentate includ toate costurile Produsului in sine, insa pot sa nu includa toate costurile pe care le
achitati catre consultantul sau brokerul dvs. si nu iau in considerare situatia dvs. fiscala specifica, care de asemenea
poate afecta cat de mult obtineti.

Ce se intampla daca ING Bank N.V. nu poate sa plateasca?
In cazul in care producatorul Produsului nu dispune de fonduri suficiente pentru efectuarea platilor scadente conform
Produsului, investitorul poate suferi o pierdere partiala sau totala a sumei investite si puteti pierde orice protectie din
miscarea adversa in moneda platita. Produsul nu este acoperit de o schema de protectie pentru depozite, sau orice alt
tip de garantie.

Care sunt costurile?
Costuri de-a lungul timpului
Persoana care va ofera/vinde Produsul sau cu care va consultati privind acest Produs poate percepe costuri suplimentare.
In acest caz, aceasta persoana va va oferi informatii privind aceste costuri si va va prezenta impactul pe care costurile il
pot avea asupra investitiei dvs. in timp.
Investitie: RON 10.000. Investitorul cumpara RON contra EUR
Scenarii

Daca retrageti banii conform perioadei de detinere

Costuri totale

Impactul asupra randamentului
(RIY) pe an

Costurile totale depind de pretul de achizitie al Produsului. Costurile
reprezinta diferenta intre pretul clientului si pretul de mijloc al pietei,
care reprezinta media intre pretul de cumparare si pretul de vanzare
Rezultatul depinde de evolutia in timp a ratei de schimb

Diminuarea randamentului („RIY”) prezinta impactul pe care costurile totale pe care le suportati dvs. il vor avea asupra
posibilului randament al investitiei dvs. Costurile totale iau in considerare costuri unice, costuri recurente si costuri
accesorii. Sumele prezentate aici sunt costuri cumulative pentru acest Produs, pentru perioada de detinere. Acestea
includ orice costuri aplicabile pentru reziliere anticipata / inainte de termen. Cifrele presupun ca investiti 10.000,00 RON.
Cifrele reprezinta estimari si se pot schimba in viitor.
Compozitia costurilor
Tabelul de mai jos arata: (i) impactul anual al diferitelor tipuri de costuri asupra rentabilitatii investitiei pe care ati puteao obtine la sfarsitul perioadei de detinere recomandate si (ii) semnificatia diferitelor categorii de costuri.
Acest tabel arata impactul asupra randamentului anual
Costuri unice

Costuri de intrare

Costuri recurente

Costuri de tranzactionare a
portofoliului
Alte costuri recurente

Costuri accesorii

Comisioane de
performanta

Diferenta
intre
pretul
clientului si
pretul de
mijloc al
pietei
Nu sunt
disponibile
Nu sunt
disponibile
Nu sunt
disponibile
Nu sunt
disponibile

Comisioane pentru
randament

Nu sunt
disponibile

Costuri de iesire

Impactul costurilor pe care le achitati la
initierea tranzactiei care sunt incluse deja in
pret.

Costurile pentru iesirea din tranzactie atunci
cand aceasta ajunge la maturitate.
Impactul costurilor de achizitionare si vanzare
de catre noi a investitiilor suport ale Produsului.
Impactul costurilor pe care vi le imputam in
fiecare an pentru gestionarea investitiei dvs.
Impactul comisionului de performanta. Se
percep aceste comisioane din investitia dvs.
daca Produsul depaseste performanta de
referinta aferenta [y per x %].
Impactul comisioanelor pentru randament. Se
percep aceste comisioane atunci cand
investitia a [avut performante mai bune de x
%]. [O plata de y % din randamentul final va
avea loc la iesirea din investitie.]

Cat timp ar trebui sa il pastrez si pot retrage banii anticipat?
Perioada de detinere recomandata: pana la data decontarii. Acesta este un Produs care nu poate fi vandut, transferat
sau finalizat in mod facil. Este un Produs care se incheie pentru termenul aferent agreat. Rezilierea anticipata poate avea
loc numai in cazul neindeplinirii obligatiilor de plata din partea dvs. sau a producatorului Produsului, caz in care se pot
impune costuri pentru reziliere anticipata. Singura posibilitate de a elimina sau de a limita consecintele financiare
nefavorabile care decurg din Produs este obtinerea unui Produs compensator al carui termeni ar fi identici cu cei ai
Produsului, cu exceptia faptului ca cumparatorul ar lua pozitia opusa fata de pozitia pe care o are in cadrul Produsului.

Cum pot sa depun o reclamatie?
Daca nu sunteti satisfacut de Produs sau de serviciile livrate sau furnizate catre dvs. de ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, puteti urma procedura pentru reclamatii a ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti publicata
pe www.ing.ro. Puteti transmite o reclamatie prin: (i) e-mail:contactimm@ing.ro sau WB_complaints@ing.ro; sau (ii)
adresa postala: ING Bank Romania, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti sau (iii) prin fax : +40

21.222.14.01. Daca rezultatul procedurii pentru reclamatii nu este satisfacator, puteti inainta reclamatia dvs. la Institutul
pentru Reclamatii pentru Servicii Financiare (in limba olandeza « Klachteninstituut Financiële Dienstverlening » (KiFiD)).
Mai multe informatii privind KiFiD sunt disponibile pe pagina de Internet www.kifid.nl .

Alte informatii relevante
Informatii generale privind riscurile instrumentelor financiare sunt disponibile in Documentul de Prezentare MiFID pe care
il puteti gasi pe pagina de Internet www.ing.ro/mifid.

