GŁÓWNY DOKUMENT INFORMACYJNY
Cel
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest on materiałem marketingowym.
Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane
z tym produktem oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami. Jest on nazwany Głównym Dokumentem Informacyjnym
(„GID”). Niniejszy GID obowiązuje od dnia 03.07.2019 r. aż do dnia wydania jego zaktualizowanej wersji.
Produkt
Nazwa produktu: Kontrakt na różnice w kryptowalutach (zwany dalej „KNR w kryptowalutach”).
Dostawca: Finteractive Ltd (ex Centralspot Trading Ltd) (zwana dalej „Spółką”) jest cypryjską spółką inwestycyjną, regulowaną
przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) o numerze licencji 238/14, z siedzibą pod adresem
Gladstonos 110 róg ulicy Mesolongiou, Ayia Trias, 3032, Limassol, Cypr („adres”). Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych
produktów, należy odwiedzić stronę internetową Spółki www.fxvc.com („Strona”) lub skontaktować się z nami pod numerem
+ 357-25123088.
Uwaga: Za chwilę zakupisz produkt, który nie jest prosty i może sprawiać trudności w zrozumieniu.
Co to za produkt?
Rodzaj produktu
Ten produkt to KNR w kryptowalutach. Handel KNR w kryptowalutach pozwala uzyskać pośrednią ekspozycję na zmiany cen
indeksu bazowego poprzez kupno lub sprzedaż produktu. Kontrakty KNR to produkty lewarowane, które nie są przedmiotem
obrotu na giełdzie, lecz poza rynkiem regulowanym i nie ma tu centralnego rozliczania transakcji. Finteractive Ltd (ex Centralspot
Trading Ltd) jest zleceniodawcą przy realizacji Twoich transakcji. KNR w kryptowalutach posiadają różne kryptowaluty bazowe.
Założenia
KNR jest instrumentem spekulacyjnym i podczas handlu kontraktami KNR posiadającymi różne aktywa bazowe, inwestor nie
staje się właścicielem tych aktywów. Ceny kontraktów KNR odzwierciedlają ceny aktywów bazowych otrzymane przez
Dostawców Płynności. Długa pozycja oznacza zakup instrumentu z oczekiwaniem, że jego wartość wzrośnie. Krótka pozycja
sugeruje sprzedaż aktywa, spodziewając się spadku jego wartości.
KNR to produkty spekulacyjne, którymi handluje się z dźwignią i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. KNR to produkty
lewarowane, z których większość dojrzewa, gdy inwestor decyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Pozycje mogą być
również zamknięte z powodu margin call i stop out. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do naszej polityki dźwigni i marży.
Ponadto w przypadku, gdy Spółka zamierza usunąć dostępność kontraktu KNR, powiadomi Klientów o zamknięciu wszelkich
otwartych pozycji do określonego terminu. Jeżeli Klient nie zamknie pozycji w tym terminie, Spółka będzie mieć prawo zamknąć
w jego imieniu wszelkie otwarte pozycje. Poprzez obrót KNR, klient zakłada wysoki poziom ryzyka, który może skutkować utratą
całego zainwestowanego kapitału. Nigdy nie należy inwestować więcej niż zamierza się stracić, ponieważ można stracić
wszystkie zainwestowane środki.
Jeśli Klient nie zna i nie rozumie w pełni ryzyka związanego z handlem kontraktami KNR, nie powinien angażować się w żadną
działalność handlową. Klienci powinni rozważyć, czy kontrakty KNR są dla nich odpowiednie w zależności od ich statusu
finansowego i celów przed rozpoczęciem inwestowania. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby zacząć
handlować, sugerujemy zasięgnięcie niezależnej porady przed rozpoczęciem inwestowania. Jeśli nadal nie rozumiesz ryzyka po
konsultacji z niezależnym doradcą finansowym, to nie powinieneś w ogóle zajmować się handlem. Obrót KNR wiąże się ze
znacznym ryzykiem strat, a wartość inwestycji może zarówno rosnąć, jak i spadać. KNR wymagają stałego monitorowania i mogą
nie być odpowiednie dla osób, które nie mogą poświęcić temu wystarczającej ilości czasu. Przed rozpoczęciem transakcji
kontraktami KNR należy zapoznać się z niniejszym GID i ocenić, czy takie transakcje są dla Ciebie odpowiednie.
Docelowy inwestor indywidualny
Obrót tym produktem nie będzie odpowiedni dla każdego inwestora. Ten produkt będzie powszechnie stosowany przez osoby
o dużej tolerancji na ryzyko; które używają (handlują) pieniędzmi, na utratę których mogą sobie pozwolić; chcą generalnie

uzyskać krótkoterminowe ekspozycje na instrumenty lub rynki finansowe; zrozumieć wpływ i ryzyko związane z handlem na
podstawie depozytu zabezpieczającego; oraz posiadać zdywersyfikowany portfel inwestycji i oszczędności.
Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?
Ogólny wskaźnik ryzyka (z ang. Summary risk indicator „SRI”): Wskaźnik SRI jest wskazówką po poziomie ryzyka związanego z
tym produktem
w
porównaniu
z
innymi
produktami.
Pokazuje,
jakie
jest prawdopodobieństwo, że
produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie
Wyższe ryzyko
Niższe ryzyko
jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Sklasyfikowaliśmy ten produkt w skali 7 na 7,
Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt jest
co jest najwyższą klasą ryzyka. Jest to ocena potencjalnych strat z przyszłych
spekulacyjny i lewarowany i można stracić
wyników na bardzo wysokim poziomie.
wszystkie swoje pieniądze. Produkt nie
posiada terminu zapadalności.
Miej
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej
Może nie być łatwo go sprzedać albo
trzeba będzie sprzedać go po cenie, która
walucie, więc ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, zależy od kursu wymiany między
będzie mieć duży wpływ na ilość
dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku ryzyka
odzyskanych przypadków niepłynnych
par walutowych.
przedstawionym powyżej.
Na przykład prowadzenie rachunku handlowego w euro i handel kontraktami
KNR w kryptowalutach, które nie są wyceniane w euro, podlega ryzyku walutowemu i
może podlegać wahaniom walut bazowych.
W niektórych okolicznościach może być konieczne dokonanie dalszych płatności w celu wyrównania strat (np. Płatności depozytu
zabezpieczającego).
Całkowita strata, jaką możesz ponieść, nigdy nie przekroczy zainwestowanej kwoty. Spółka oferuje swoim Klientom Detalicznym
ochronę przed ujemnym saldem, co oznacza, że nigdy nie będą oni w stanie stracić więcej środków niż kwoty zainwestowane w
Spółkę. W przypadku, gdy saldo rachunku Klienta wejdzie na terytorium ujemne, na przykład z powodu luki na rynku, Spółka nie
zażąda tej kwoty, a konto Klienta zostanie wyzerowane (0). Kliknij tutaj , aby uzyskać dostęp do Oświadczenia Spółki na temat
ryzyka.
Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc można stracić wszystkie
zainwestowane środki. Klienci mogą składać zlecenia Stop Loss, aby ograniczyć potencjalne straty i zlecenia Take Profit,
aby zebrać zyski w celu ochrony przed niekorzystnymi ruchami na rynku. Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Ci należnej
kwoty, możesz stracić wszystkie zainwestowane środki. Handlując ze Spółką, możesz skorzystać z Funduszu Odszkodowań
dla Inwestorów (ICF) w przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie Ci wypłacić środków i zostaniesz sklasyfikowany jako
Klient Detaliczny (zobacz sekcję „Co się stanie, jeśli nie będziemy w stanie Ci wypłacić”). Przedstawiony powyżej wskaźnik
SRI nie uwzględnia tej ochrony.
Scenariusze wyników
Scenariusze dotyczące wyników (patrz tabela poniżej) przedstawiają ogólne sytuacje zmian cen kontraktów KNR w
kryptowalutach oraz wpływ na zwrot z inwestycji Klienta w ujęciu pieniężnym i procentowym. Scenariusze te są ogólne i mają
zastosowanie do szeregu kontraktów KNR w kryptowalutach oferowanych przez Spółkę. Przedstawione scenariusze są
szacunkami przyszłych wyników opartych na dowodach z przeszłości dotyczących różnic w wartości tej inwestycji i nie są
dokładnym wskaźnikiem. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak działa rynek i jak długo utrzymujesz
inwestycję lub produkt. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile można odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych
i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić środków. Poniższa tabela przedstawia środki, które można
odzyskać przy różnych scenariuszach:
KNR w BTCUSD
Stan konta

Saldo

10 000 USD

Cena otwarcia

O_Cena

10,545.80

Wielkość transakcji

Jednostki

0.60

Nominalna wartość otwarcia

Jednostki * O_Cena

6,327.48 USD

Nominalna wartość zamknięcia

Jednostki * C_Cena

0.60 *C_Cena

Zysk lub strata

Wartość otwarcia – wartość zamknięcia (Jednostki*O_Cena)
(Jednostki*C_Cena)

-

Początkowy depozyt zabezpieczający w
%
Wymóg
początkowego
zabezpieczającego

PDZ%

50%
Nominalnej
Otwarcia

depozytu Nominalna wartość otwarcia * PDZ%

Depozyt obowiązkowy %

DO%

Wymóg depozytu obowiązkowego

Wartość nominalna * DO%

C_Cena

P&L (USD)

Zwrot z
inwestycji%

SPRZEDAŻ

Korzystny

12,000.00

+872.52

+8.73% Korzystny

Umiarkowany

11 000.00

+272.52

Niekorzystny

10 000.00

-327.48

8 000.00

-1,527.48

Warunki
skrajne

3,163.74 USD
25%
Nominalnej
Otwarcia

Scenariusze wyników - KNR na BTCUSD (zakładając brak kosztów spreadu i
rolowania
ZAKUP

Wartości

Wartości

1 581.87 USD
)
C_Cena

P&L (USD)

Zwrot z
inwestycji%

9 000.00

+927.48

+9.27%

+2.73% Umiarkowany

10 000.00

+327.48

+3.27%

-3.27% Niekorzystny

11 000.00

-272.52

-2.73%

13 000.00

-1,472.52

-14.73%

-15.27% Warunki
skrajne

Koszty realizacji nie są uwzględnione w tej części, ale zostały szczegółowo przedstawione w części „Jakie są koszty” poniżej.
Planując swoją działalność handlową, należy wziąć pod uwagę koszty realizacji. Specyfikacje handlowe każdego instrumentu
oferowanego przez Spółkę można znaleźć w sekcji „Specyfikacje kontraktu” w prawym dolnym rogu naszej strony internetowej,
albo też można skontaktować się z opiekunem klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Co się stanie, jeśli Spółka nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy?
Finteractive Ltd (ex Centralspot Trading Ltd) jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (Investor Compensation
Fund (ICF)) dla klientów CIF, który obejmuje kwalifikujące się inwestycje, w przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie wywiązać się
ze swoich zobowiązań finansowych wobec Klientów. Całkowita płatna rekompensata dla każdego Klienta, członka ICF jest
ustalona na minimum wynoszące między 20 000 EUR i 90% roszczenia uprawnionego inwestora. ICF obejmuje Klientów
Detalicznych i odnosi się do wszystkich usług inwestycyjnych oferowanych przez Spółkę. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszymi
Zasadami dotyczącymi Funduszu Rekompensat dla Inwestorów. Są one dostępne dla Klientów skategoryzowanych jako Klienci
Detaliczni.
Jakie są koszty?
Skład kosztów
Koszty
jednorazowe

Spread

Koszty bieżące Opłata
rolowanie

Inne koszty

Spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Koszt ten jest realizowany przy
każdym otwarciu i zamknięciu transakcji.
za Opłata za rolowanie jest naliczana każdej nocy, kiedy Twoja pozycja jest otwarta. W
środę naliczana jest potrójna opłata za weekend. Opłata ta dotyczy wszystkich pozycji
otwartych w godz. 24:00 -24:05 czasu uniwersalnego. Opłaty za rolowanie mogą być
uznaniem lub obciążeniem salda konta, w zależności od produktu i kierunku transakcji.

Opłata za brak Wszystkie rachunki prowadzone w spółce podlegają opłacie za brak aktywności w
wysokości 50 EUR / USD / GBP obowiązującej po 60 dniach działalności niehandlowej.
aktywności,
Opłata
zaOpłata za utrzymanie konta w wysokości 20 EUR/USD/GBP za miesiąc. Opłata za wypłatę
utrzymanie konta, środków w wysokości 50 EUR/USD/GBP.
Opłata za wypłatę
środków

KNR na BTCUSD (zakładając, że trzymasz KNR przez 1 noc)
Rodzaj konta

Podstawowe/Silver/Gold Platinum

VIP

Cena otwarcia

O_Cena

10,545.80

10,545.80

10,545.80

Wielkość transakcji

Jednostki

0.60

0.60

0.60

Spread

Cena kupna- cena sprzedaży

75.00

62.50

50.00

Koszt spreadu

Jednostki * spreadu

-45.00 USD

-37.50 USD

-30,00 USD

Dzienna
opłata Rolowanie%
za rolowanie%

-0.14028%

-0.14028%

-0.14028%

Opłata za rolowanie

-8.88 USD

-8.88 USD

-8.88 USD

Cena *Jednostki * Rolowanie % *
Liczba okresów

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących kosztów i opłat, kliknij tutaj (paragraf 22).
Jak długo powinienem go przetrzymywać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Kontrakty KNR w kryptowalutach nie mają zalecanego okresu utrzymania. Klienci mogą zawierać transakcje w zwykłych
godzinach pracy Spółki. Spółka przystąpi do rozliczenia wszystkich transakcji po wykonaniu lub po wygaśnięciu określonej
transakcji.
W jaki sposób można złożyć skargę?
Kliknij tutaj , aby zapoznać się z naszymi Zasadami rozpatrywania skarg. Klient ma prawo złożyć skargę w każdej chwili odnośnie
prowadzonych z nami transakcji, w przypadku, gdy uzna, że nasze usługi nie spełniły jego oczekiwań. Jeśli chce złożyć formalną
skargę, powinien wysłać e-maila do naszego zespołu obsługi klienta na adres support@fxvc.com. Może również skontaktować
się z nami pod numerem + 357-25123088 w przypadku niezadowolenia z oferowanych usług lub w przypadku jakichkolwiek
problemów w związku z nimi. Jeżeli ostateczna decyzja nie spełni jego oczekiwań, może on ją złożyć do Rzecznika ds. Finansów,
CySEC lub odpowiednich sądów (patrz www.financialombudsman.gov.cy).
Inne odpowiednie informacje
Klienci powinni zapoznać się ze wszystkimi prawnymi dokumentami znajdującymi się w sekcji „Informacje prawne” w lewym
dolnym rogu strony internetowej Spółki.
Zalecamy zapoznanie się z naszymi bezpłatnymi kursami wideo i e-bookami odnośnie określonych aspektów transakcji
kontraktami KNR.

