Documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores:
CFDs de Criptomoedas
1. Introdução
Este documento fornece-lhe (o “Cliente”) informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing
nem juridicamente vinculativo. Estas informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os
potenciais ganhos e perdas associados a este produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos. Antes de decidir abrir uma conta,
aconselhamos que leia este documento na sua totalidade, juntamente com os nossos termos e condições. https://finmarket.com/legal-termsconditions-2/.
2. Produto
Produto: Contrato Diferencial (“CFD”) de Criptomoedas.
Fabricante: K-DNA Financial Services Ltd, autorizada e regulada pela Comissão de Supervisão dos Títulos e da Bolsa de Chipre (“CySEC”),
Licença de Firma de Investimento de Chipre (“CIF”) nº 273/15, com sede em nº 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1º Piso, 3063 Limassol, Chipre.
Para mais informações, contacte o número + 357 25 254070, ou visite-nos em https://finmarket.com/.
Está prestes a adquirir um produto complexo, que pode ser difícil de compreender.
3. Advertência Geral de Risco
Os CFDs são considerados produtos financeiros complexos que podem originar a perda total e repentina do capital investido. Por este motivo,
podem não ser adequados a todos os investidores. Antes da respetiva negociação, o investidor deve ponderar cuidadosamente o seu objetivo de
investimento, assim como o seu nível de experiência e compatibilidade com o risco. Adicionalmente, não deve investir dinheiro cuja perda não
seja capaz de suportar, devendo estar ciente de todos os riscos associados ao trading de CFDs e procurar a orientação de um consultor financeiro
independente, em caso de dúvida. Os CFDs com margem implicam um risco elevado e podem não se adequar a todos os investidores. Para
mais informações sobre os riscos associados, consulte a advertência de risco no site da Empresa, em https://finmarket.com/.
4. Informações do Produto
Um CFD, ou Contrato Diferencial, é um tipo de contrato referente às variações do preço de um ativo subjacente. Os CFDs são produtos
financeiros complexos, em consonância com a lei aplicável. Estes são negociados no mercado de balcão (“OTC”) e não através de um mercado
regulamentado. Os CFDs são acordos que dizem respeito à troca da diferença de valor de um instrumento subjacente específico entre o início e a
conclusão do acordo. Isto permite replicar o efeito económico do trading de divisas ou de outras categorias de ativos, sem que o investidor
detenha efetivamente o instrumento em questão. No âmbito da negociação de CFDs, não existe uma troca física de ativos; a liquidação financeira
é proveniente da diferença entre o preço do ativo subjacente (formulado pela contraparte) no momento da abertura da posição e o respetivo valor
no momento do encerramento da posição.
Os investidores de CFDs podem comprar um ou mais contratos se acreditarem que o valor do instrumento subjacente vai aumentar;
inversamente, os investidores vendem os contratos CFD por um valor específico se acreditarem que o valor do instrumento subjacente vai
diminuir. Em ambas as circunstâncias, se o preço do instrumento subjacente se movimentar na direção oposta e o investidor fechar a sua posição,
o prejuízo da transação é debitado da sua conta (mais todos os custos pertinentes). Será exigido aos investidores o pagamento adiantado de um
depósito inicial, ou margem, no momento da abertura da posição. A negociação com margem pode aumentar as suas perdas ou lucros. Para mais
informações sobre a alavancagem, visite a página https://finmarket.com/.
O objetivo do trading de CFDs é permitir que os investidores especulem sobre os movimentos a curto prazo do preço dos instrumentos
subjacentes. Os CFDs são produtos especulativos e incorporam características como a alavancagem e o encerramento automático. O valor de um
CFD varia consoante o comportamento do preço do ativo subjacente, de forma a refletir as alterações do respetivo preço, em cada momento. Os
ativos subjacentes dos CFDs disponibilizados pela K-DNA Financial Services Ltd podem ser consultados no site: https://finmarket.com/cfds/#.
Qual é o instrumento subjacente?
A K-DNA Financial Services Ltd pode disponibilizar CFDs de vários instrumentos subjacentes. Neste caso, o ativo subjacente é uma
criptomoeda. Para mais informações sobre as criptomoedas atualmente disponíveis como CFDs, consulte a nossa página
https://finmarket.com/cfds/#.
O que são as criptomoedas?
As criptomoedas mais comuns são a Bitcoin, o Etherium, o Litecoin e o Ripple. As criptomoedas são moedas virtuais, ou representações de valor
digitais e encriptadas, que não são emitidas por um banco central ou autoridade pública. Estas funcionam como meio de troca, unidade de conta
e/ou reserva de valor. Não possuem estatuto de curso legal em nenhuma jurisdição e são negociadas em bolsas digitais descentralizadas e
não-regulamentadas. As criptomoedas são negociadas em bolsas específicas para o efeito, e o seu apreçamento é derivado da respetiva
negociação.
Objetivos
Ao negociar um CFD, o investidor obtém uma exposição indireta ao instrumento financeiro subjacente, sem o deter efetivamente. Ao operar
connosco, será exposto ao desempenho do ativo subjacente, sem ser proprietário do mesmo ou usufruir de outros direitos resultantes. Este
produto apenas é adequado para efeitos de investimento especulativo. Isto deve-se ao facto de as criptomoedas serem um tipo de instrumento
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relativamente novo, ainda não regulamentado pela maioria das autoridades financeiras e, na União Europeia, ainda não abrangido pela Diretiva
relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros.
Para quem é mais adequada esta conta?
A negociação deste produto é altamente especulativa, implicando um risco considerável de prejuízo. Este produto destina-se a clientes com
perspetivas de investimento a curto prazo e a intenção de utilizar o produto para uma negociação especulativa, não sendo adequado para
investidores que não (i) possuam uma alta tolerância ao risco, compreendendo e sendo capazes de suportar os riscos associados, incluindo os
riscos relacionados com as operações de margem; (ii) possuam a experiência e os conhecimentos necessários para o trading dos instrumentos
subjacentes e outros derivados de ações; e (iii) sejam capazes de suportar financeiramente o risco da perda total (i.e., a perda de 100%) das
quantias investidas, objeto do mecanismo de proteção contra saldo negativo da Empresa.
5. Considerações fiscais
Enquanto trader de CFDs, os seus lucros constituem rendimentos tributáveis. Como tal, os seus lucros são tributados à taxa marginal em vigor. A
K-DNA Financial Services Ltd não fornece demonstrações financeiras anuais ou quaisquer informações sobre impostos. Para mais considerações
fiscais, consulte o seu consultor financeiro ou consultor fiscal.
Aviso: O trading de CFDs com margem implica um risco elevado e pode não se adequar a todos os investidores. Os dados históricos
podem não ser um indicador fiável para o futuro. O seu investimento encontra-se vinculado ao valor de mercado dos instrumentos e não
é garantido. Os rendimentos do seu investimento podem não corresponder às expectativas. Pode perder mais do que o seu depósito
inicial, sendo obrigado a depositar fundos adicionais para poder manter as suas posições abertas.
6. Quais são os possíveis riscos e lucro? - Indicador Sumário de Risco (SRI)
O indicador sumário de risco (“SRI”) é um guia para o nível de risco deste produto, comparado com outros produtos. Este indicador classifica o
nível de risco associado ao seu investimento. A categoria de risco não é garantida, podendo mudar com o passar do tempo. A categoria mais
baixa não implica uma isenção de riscos. Os CFDs de Criptomoedas possuem um nível de risco 7, numa escala de 1 a 7. Desta forma,
apresentam características de risco mais elevado (em parte, devido à alavancagem e às oscilações do mercado).
Risco menor
Lucro tipicamente menor
1

2

3

Risco maior
Lucro tipicamente superior
4

5

6

7

O indicador de risco é de 7 por se tratar de um produto volátil e sujeito a oscilações imprevisíveis, com um spread que pode aumentar com uma
liquidez reduzida, pondo assim em risco a totalidade do seu investimento. Será exigido aos investidores o pagamento adiantado de um depósito
inicial, ou margem, no momento da abertura da posição. A negociação com margem pode aumentar as suas perdas ou lucros. Para mais
informações sobre a alavancagem, visite a página https://finmarket.com/.
O investidor nunca perderá mais do que o capital da sua conta de trading, uma vez que dispomos de um mecanismo de proteção contra saldo
negativo.
Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro no mercado, pelo que o cliente pode perder parte ou a totalidade do seu
investimento. Isto inclui o(s) seu(s) depósito(s) e todos os lucros acumulados. Certifique-se de que compreende os riscos e tenha cuidado ao gerir
a sua exposição. É importante garantir que está confortável com o nível de risco imposto pelos instrumentos escolhidos. O investidor não pode
negociar um instrumento suspenso por qualquer bolsa. Se não tiver a certeza como deve investir, um consultor financeiro poderá ajudá-lo a fazer
escolhas adequadas.
7. Cenários de Atuação
Este é um Documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (“KID”) relativo à categoria de ativos de criptomoedas. O
investidor deve consultar o desempenho de cada criptomoeda para analisar o seu histórico e cenários de atuação, uma vez que estas informações
não podem ser aqui apresentadas. No entanto, deve ter em conta que as criptomoedas são uma categoria relativamente nova de ativos, com um
desempenho altamente volátil. Para mais informações, consulte a Política de Melhor Execução da Empresa https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf.
8. O que acontece se a Empresa for incapaz de pagar?
Se a Empresa for incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras perante o cliente, este poderá perder o seu investimento junto da Empresa.
No entanto, a Empresa é membro do Fundo de Indemnização de Investidores (“ICF”) para os clientes das Firmas de Investimento de Chipre
(“CIFs”), que garantem os montantes em dívida dos clientes abrangidos, contra CIFs e membros da ICF, através do pagamento de indemnizações
que não excedam o valor total de €20 000 por cliente, independentemente do número de contas detidas, da moeda e do local de oferta do serviço
de investimento. Para mais informações, visite a página https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/.
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9. Custos e Taxas
Antes de começar a negociar CFDs, deve familiarizar-se com todos os custos únicos, contínuos e incidentais que serão cobrados à sua conta.
Estes custos reduzem o lucro líquido do investidor, ou aumentam as suas perdas. Para mais informações, consulte as informações abaixo.
As taxas cobradas ao cliente são utilizadas para cobrir os custos da nossa atividade, incluindo as despesas da obtenção de dados dos
mercados/preços relativos às operações subjacentes, da cobertura de risco das operações realizadas pelo cliente (se optarmos por fazê-lo), e dos
nossos funcionários, licenças emitidas pelas autoridades reguladoras, financiamento, marketing e distribuição. Podemos também obter lucros das
operações que o cliente realizar connosco. Adicionalmente, não pagamos quaisquer juros sobre o dinheiro na conta do cliente.
Em caso de dúvida, procure a orientação do seu consultor para compreender a natureza dos custos e taxas indicados na seguinte tabela:
Custos únicos – No
momento da operação

Spreads

O spread é a diferença entre o preço de oferta de compra (preço de venda) e o
preço de oferta de venda (preço de compra) e reflete, parcialmente, o diferencial do
mercado subjacente onde o instrumento é negociado. Os nossos spreads podem ser
híbridos ou variáveis. Devido à natureza volátil das criptomoedas, temos o direito
de alterar os spreads regularmente. Consulte a nossa página
https://finmarket.com/account-types/ para mais informações sobre os spreads que
cobramos, que podem ser consideráveis.

Taxas de
câmbio

O investimento em CFDs com um ativo subjacente cotado numa moeda que não a
do cliente implica um risco cambial, devido à possibilidade de o valor do retorno
final ser afetado pelo respetivo câmbio.

Taxas contínuas

Prorrogação do
Swap Overnight

Outros custos

Taxa de Inatividade

Cobramos taxas de manutenção de posições abertas overnight (de um dia para o
outro) para permitir que o cliente mantenha uma posição aberta de compra ou de
venda de CFDs. Estes são custos/créditos contínuos, aplicáveis enquanto o cliente
tiver operações abertas connosco.
As contas inativas são sujeitas a uma taxa; para mais informações, consulte o nosso site
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Comissão adicional de Agentes Vinculados ou Parceiros Comerciais: A K-DNA
Financial Services Ltd poderá cobrar uma comissão adicional às contas dos
clientes. No entanto, o respetivo agente vinculado ou parceiro comercial pode
solicitar a cobrança de determinados montantes aos clientes por si referidos. Neste
caso, o cliente será devidamente informado destes custos.

10. Como posso apresentar uma reclamação?
Temos em prática uma política abrangente de gestão de reclamações. O cliente possui o direito de apresentar uma reclamação no âmbito da sua
experiência connosco, em qualquer momento que sentir que o nosso serviço não cumpre as suas expectativas. Se pretender apresentar uma
queixa formal, pode fazê-lo ao preencher o Procedimento de Reclamação. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/.
Poderá contactar o gestor da sua conta, de forma a avançar com um pedido de auditoria interna, ou o CySEC, se a qualidade dos serviços
prestados não for satisfatória. Pode apresentar a sua reclamação ao CySEC através de http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-tocomplain/, ou a outras autoridades competentes. Pode consultar os mecanismos relevantes dos tribunais cipriotas ou de resolução alternativa de
litígios.
11. Outras informações relevantes
Antes de aderir, os clientes devem ler, compreender e concordar com os Acordos de Abertura de Conta. Estas informações podem ser
consultadas no site da Empresa https://finmarket.com/legal/ (Divulgação de Riscos, Política de Execução de Ordens, Termos e Condições,
Política de Conflitos de Interesses, Política de Categorização de Clientes, Política de Tratamento de Reclamações e Política de Privacidade).
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