Pamatinformācijas dokuments investoriem par Kriptovalūtu
CFD līgumiem
1. Ievads
Šis dokuments sniedz jums (“Klients”) pamatinformāciju par šo finanšu instrumentu. Tas nav reklāmas materiāls, un tas nav juridiski saistošs
dokuments. Informācija ir noteikta ar tiesību aktiem, lai palīdzētu jums saprast šī finanšu instrumenta dabu, riskus, izmaksas, iespējamos
ieguvumus un zaudējumus, lai jūs varētu salīdzināt to ar citiem finanšu instrumentiem. Pirms lēmuma pieņemšanas, lai atvērtu kontu, mēs
iesakām jums izlasīt visu dokumentu kopā ar mūsu noteikumiem un nosacījumiem. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Finanšu instruments
Finanšu instruments: Cenu starpības līgums "CFD" par Kriptovalūtām.
Izgatavotājs: Kipras Vērtspapīru un biržu komisija ("CySEC"), CIF Licences Nr. 273/15 reģistrēta 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1 st Floor,
3063 Limassol, Cyprus, sniedz atļauju un reglamentē uzņēmumu “K-DNA Financial Services Ltd”. Lai iegūtu plašāku informāciju, zvaniet 357
25 254070 vai apmeklējiet mūsu vietni https://finmarket.com/
Jūs gatavojaties iegādāties finanšu instrumentu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.
3. Brīdinājums par vispārēju risku
CFD tiek uzskatīti par sarežģītiem finanšu instrumentiem un var izraisīt pēkšņu pilnīgu ieguldītā kapitāla zudumu un var nebūt piemēroti visiem
investoriem. Pirms tirdzniecības jums vajadzētu rūpīgi apsvērt savu investīciju mērķus, pieredzes līmeni un riska apetīti, jums nevajadzētu
ieguldīt naudu, kuru jūs nevarat atļauties zaudēt, jums ir jāzina par visu risku, kas saistīts ar CFD tirdzniecību, un meklēt padomu no neatkarīga
finanšu konsultanta, kas jums ir kādas šaubas. Ieguldījumu ienesīgumā noteiktie CFD rada augstu riska līmeni un var nebūt piemēroti
visiem ieguldītājiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju attiecībā uz iesaistītajiem riskiem, lūdzu, skatiet riska atrunu, kura ir atrodama uzņēmuma
mājas lapā https://finmarket.com/
4. Finanšu instrumenta informācija
CFD nozīmē līgumu, kas ir līgums par atšķirībām, norādot uz bāzes aktīva cenu izmaiņām. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti saskaņā ar
piemērojamiem tiesību aktiem. Viņi tirgo “ārpus biržas” ("OTC") pamata, un nevis ar regulētā tirgus starpniecību. CFD ir vienošanās par
konkrēta bāzes instrumenta vērtības starpības maiņu laikā starp līguma sākumu un beigām, ļaujot ieguldītājiem atkārtot tirdzniecības
ekonomisko ietekmi konkrētās valūtās vai citās aktīvu kategorijās, nepieprasot faktisku īpašumtiesību esamību. Veicot CFD tirdzniecību,
nenotiek fiziska aktīvu apmaiņa; tādēļ finanšu norēķini rodas no starpības pozīcijas slēgšanas brīdī un bāzes aktīva cenas (ko formulējis darījuma
partneris) pozīcijas atvēršanas brīdī.
CFD tirgotāji pērk vienu vai vairākus CFD līgumus, ja viņi uzskata, ka bāzes instrumenta vērtību gatavojas palielināt; tieši otrādi, tirgotāji pārdot
CFD līgumus par noteiktu vērtību, ja uzskata, ka bāzes instrumenta vērtību gatavojas samazināt. Abos gadījumos, ja instrumentu cena kustas
pretējā virzienā, un jūsu pozīcija ir slēgta, jūsu konts tiks debetēts attiecībā uz tirdzniecības (un jebkuru attiecīgo izmaksu) zaudējumiem.
Investoriem ir jāmaksā par pirmo noguldījumu vai starpību jau iepriekš, pirms tiek atvērta pozīcija. Ieguldījumu ienesīguma darījumi var
palielināt jebkurus jūsu zaudējumus vai ieguvumus. Plašāku informāciju par kredītsviru, lūdzu, apmeklējiet https://finmarket.com/
CFD tirdzniecības mērķis ir ļaut ieguldītājiem spekulēt par bāzes instrumentu cenu īstermiņa izmaiņām. CFD ir spekulatīvi finanšu instrumenti
un ietver produktu funkcijas, piemēram, kredītsviru un automātisku aizvēršanu. CFD vērtība mainās atkarībā no bāzes aktīva cenas uzvedības,
lai atspoguļotu bāzes aktīva cenas izmaiņas katrā brīdī. Uzņēmuma "K-DNA Financial Services Ltd" piedāvātie CFD bāzes aktīvi ir šādi:
https://finmarket.com/cfds/#
Kas ir bāzes instruments?
Uzņēmums "K-DNA Financial Services Ltd" var piedāvāt CFD ar dažādiem bāzes instrumentiem. Šādā gadījumā bāzes aktīvs ir kriptovalūta.
Kriptovalūtas, kuras mēs šobrīd piedāvājam kā CFD, var atrast mūsu mājaslapā https://finmarket.com/cfds/#
Kas ir kriptovalūtas?
Visbiežāk sastopamās kriptovalūtas ir Bitcoin, Etherium, Litecoin un Ripple. Kriptovalūtas ir virtuālas valūtas, kas ir šifrēts vērtības digitālais
attēlojums, ko neizsniedz centrālā banka vai valsts iestāde, kas darbojas kā maiņas līdzeklis, norēķinu vienība un/vai vērtības glabātāja, kurām
nav likumīga maksāšanas līdzekļa statusa nevienā jurisdikcijā un kuras tiek tirgotas neregulētās decentralizētās digitālajās biržās. Kriptovalūtu
cenas tiek iegūtas no konkrētām kriptovalūtu biržām un tiek tirgotas kriptovalūtu biržās.
Mērķi
Tirgojoties ar CFD, jūs iegūstat netiešu riska darījumu ar bāzes finanšu instrumentu, kas jums nepieder. Tirgojoties ar mums, jūs iegūstat
piekļuvi bāzes aktīva rezultātiem, bet bez fiziska valdījuma vai citām tiesībām uz šādu bāzes aktīvu. Šis finanšu instruments ir piemērots tikai
spekulatīvu ieguldījumu nolūkiem. Tas ir tāpēc, ka kriptovalūtas ir salīdzinoši jauna veida instruments, lielākā daļa finanšu iestāžu tās joprojām
neregulē un Eiropas Savienībā šajā datumā nav ietvertas Finanšu instrumentu tirgu direktīvā.

Kam šis konts būtu visvairāk piemērots?
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Tirdzniecība ar šo finanšu instrumentu ir ļoti spekulatīva un ietver ievērojamu zaudējumu risku. Šis finanšu instruments ir paredzēts klientiem ar
relatīvi īstermiņa ieguldījumu periodu, kuri plāno izmantot finanšu instrumentu spekulatīvai tirdzniecībai, un nav piemērots visiem ieguldītājiem,
bet tikai tiem, kuriem i) ir augsta riska tolerance, kuri saprot un ir gatavi uzņemties ar to saistītos riskus, tostarp riskus, kas saistīti ar ieguldījumu
ienesīguma tirdzniecību; ii) tiem ir vajadzīgā pieredze un zināšanas par tirdzniecību ar atvasinātajiem instrumentiem un to bāzes instrumentiem;
un (iii) ir finansiāli spējīgi uzņemties risku, ka tiks zaudētas viņu ieguldītās summas kopā (t.i., 100 % zaudējumi), ievērojot uzņēmuma piedāvāto
negatīvās bilances aizsardzības mehānismu.
5. Nodokļu apsvērumi
Jums kā CFD tirgotājam, visa peļņa tiek uzskatīta par apliekamo ienākumu. Pēc tam jūs apliek ar peļņas nodokli pēc jūsu nodokļu robežlikmes.
Uzņēmums “K-DNA Financial Services Ltd” neparedz nodokļa gada pārskatus, vai jebkādu informāciju par nodokļiem. Par plašāku informāciju
par nodokļu apsvērumiem, lūdzu, konsultējieties ar savu finanšu konsultantu vai nodokļu konsultantu.
Brīdinājums: CFD tirdzniecība ar rezervi ir saistīta ar augstu riska līmeni un var nebūt piemērota visiem ieguldītājiem. Vēsturiskie dati
nevar būt uzticams rādītājs nākotnē. Jūsu ieguldījums ir saistīts ar instrumentu tirgus vērtību un netiek garantēts. Jūsu investīciju
atdevi, nevar veikt, kā paredzēts, un jūs varat zaudēt vairāk nekā jūsu sākotnējo noguldījumu un varētu būt nepieciešams iemaksāt
papildu līdzekļus, lai saglabātu savu pozīciju atvērtu.
6. Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī? - Riska kopsavilkuma rādītājs (SRI)
Riska kopsavilkuma rādītājs ("SRI") ir ceļvedis par šī finanšu instrumenta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem finanšu instrumentiem. Šis
rādītājs mēra risku līmeni, kuram jūsu ieguldījums var tikt pakļauts. Riska kategorija nav garantēta, un laika gaitā tā var mainīties. Zemākā
kategorija nenozīmē "bez riska". Kriptovalūtu CFD parāda 7. pakāpi skalā no 1 līdz 7. Tāpēc tiem ir visaugstākās riska iezīmes (arī aizņemto
līdzekļu īpatsvara un tirgu svārstību dēļ).
Zemāks risks
Augstāks risks
Raksturīgs zemāks ienesīgums Raksturīgs augstāks ienesīgums
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Riska rādītājs ir noteikts 7, jo finanšu instruments ir svārstīgs un ir pakļauts neparedzamām svārstām, starpība var palielināties ar samazinātu
likviditāti, un viss jūsu ieguldījums var būt apdraudēts. Investoriem ir jāmaksā par pirmo noguldījumu vai starpību jau iepriekš, pirms tiek
atvērta pozīcija. Ieguldījumu ienesīguma darījumi var palielināt jebkurus jūsu zaudējumus vai ieguvumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par
kredītsviru, lūdzu, apmeklējiet https://finmarket.com/
Jūs nekad nezaudēsiet vairāk par sava tirdzniecības konta pašu kapitālu, jo mēs piedāvājam aizsardzību pret negatīvu bilanci (NBP).
Šis finanšu instruments neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rādītājiem, lai jūs varētu zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Tas
ietver gan jūsu depozītu/depozītus, kā arī uzkrāto peļņu. Lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat riskus un rūpējaties par piekļuves pārvaldību.
Ir svarīgi nodrošināt, lai jūs apmierinātu riska līmenis, ko nes jūsu izvēlētie instrumenti. Jūs nevarat veikt darījumus ar instrumentu, kas ap turēts
ar jebkādu apmaiņu. Ja neesat pārliecināts, kā ieguldīt, finanšu konsultants var jums palīdzēt izdarīt atbilstošu izvēli.
7. Veiktspējas scenāriji
Tas ir galvenais investoru dokuments (KID) visai kriptovalūtu aktīvu klasei. Jums vajadzētu atsaukties uz atsevišķu kriptovalūtu veiktspēju, lai
ņemtu vērā iepriekšējās darbības un veiktspējas scenārijus, jo tos šeit nevar parādīt. Tomēr jūs tiekat, brīdināts, ka kriptovalūtas ir salīdzinoši
jauna aktīvu klase ar ļoti svārstīgu veiktspēju. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet uzņēmuma labākās izpildes pol itiku
https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Kas notiek, ja uzņēmums nespēj samaksāt?
Ja uzņēmums nespēj izpildīt savas finansiālās saistības pret jums, jūs varat zaudēt savu ieguldījumu vērtību uzņēmumā. Tomēr Uzņēmums ir
investoru kompensācijas fonda ("ICF") dalībnieks Kipras ieguldījumu brokeru sabiedrību ("CIF") klientiem, kas nodrošina apdrošināto klientu
prasījumus pret CIF, ICF biedriem, izmantojot kompensāciju, kas nedrīkst pārsniegt kopumā 20 000 eiro katram apdrošinātajam klientam
neatkarīgi no kontu skaita, valūtas un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas vietas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet
https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Izmaksas un maksājumi
Pirms sākat tirgoties ar CFD, jums jāiepazīstas ar visām vienreizējām, pastāvīgām un nejaušām izmaksām, par kurām jūsu konts būs atbildīgs.
Šīs maksas samazinās jebkādu tīro peļņu vai palielinās jūsu zaudējumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, pārbaudiet zemāk.
Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas, lai segtu mūsu operatīvās darbības izmaksas, tostarp izmaksas par tirgus/cenu datu iegūšanu no bāzes
biržām, izmaksas par to, kā mēs ierobežojam tirdzniecības risku, ko jūs uzņematies ar mums (ja mēs izvēlamies to darīt), personāla izmaksas,
mūsu regulatīvās licences izmaksas, mūsu finansēšanas izmaksas, kā arī mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Mums var būt arī tirdzniecības
peļņa no darījumiem, kurus jūs ievadāt kopā ar mums, turklāt mēs nemaksājam nekādus procentus par klientu naudu, kas jums varētu būt jūsu
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kontā pie mums.
Lūdzu, sazinieties ar savu konsultantu, lai saprastu mūsu zemāk norādīto izmaksu un maksu raksturu, ja jums ir papildu jautājumi par zemāk esošo
tabulu:

3

Vienreizējie izdevumi - Jūsu
tirdzniecības laikā

Starpība

Starpība ir atšķirība starp piedāvājuma cenu (pārdošanas cenu) un pieprasījuma
cenu (pirkšanas cenu) un daļēji atspoguļo bāzes biržas, kurās instruments tiek
tirgots, starpības. Mūsu starpība var būt hibrīda vai mainīga. Ņemot vērā
kriptovalūtu nepastāvīgo raksturu, mums ir tiesības regulāri mainīt starpību.
Lūdzu, skatiet mūsu vietnē https://finmarket.com/account-types/ , lai iegūtu
plašāku informāciju par starpību, kuru mēs iekasējam un kura var būt būtiska.

Valūtas
maiņas
kursi

Ieguldījums CFD ar bāzes aktīvu, kas norādīts valūtā, kas nav jūsu pamatvalūta,
ir saistīts ar valūtas risku, jo, norēķinoties par CFD valūtā, kas nav jūsu
pamatvalūta, jūsu peļņas vērtību var ietekmēt tās konvertēšana pamatvalūtā.

Pastāvīgās maksas

Vienas nakts
Pārfinansēšana
mijmaiņa

Mēs iekasējam maksu par nakti, lai palīdzētu jums saglabāt atvērtu pirkšanas
vai pārdošanas pozīciju CFD. Tās ir pastāvīgas maksas/kredīti tik ilgi, kamēr
jums ir atvērti darījumi ar mums.

Citas izmaksas

Bezdarbības maksa

Neaktīvie konti ir aplikti ar maksu, lūdzu, skatiet mūsu mājas lapā
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Pievienota komisijas maksa par piesaistītajiem aģentiem vai darījumu
partneriem: Uzņēmums "K-DNA Financial Services Ltd" var iekasēt papildu
komisijas maksu par Klientu kontiem, tomēr Piesaistītais aģents vai Biznesa
partneris var pieprasīt iekasēt no to ieviestajiem klientiem noteiktu summu, un
klienti tiek attiecīgi informēti par šādām maksām.

10. Kā var sūdzēties?
Mēs pielietojam visaptverošu sūdzību pārvaldības politiku. Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par savu tirdzniecības pieredzi ar
mums, ja jums šķiet, ka mūsu pakalpojums nav jūs apmierinājis. Ja vēlaties iesniegt oficiālu sūdzību, varat to izdarīt, pabeidzot sūdzību
izskatīšanas procedūru. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Jūs varēsiet sazināties ar sava konta vadītāju, lai sekotu iekšējā audita pieprasījumam vai lūgtu CySEC par to pakalpojumu kvalitāti, kurus mēs
jums piedāvājām, ja neesat pārliecināts. Jūs varat paziņot savu sūdzību CySEC vietnē http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-tocomplain/ vai citām kompetentām iestādēm. Jūs varat atsaukties uz attiecīgajiem Kipras tiesu vai Alternatīvās strīdu izšķiršanas (ADR)
mehānismiem.
11. Cita svarīga informācija
Klientiem pirms uzsākšanas ir jāizlasa, jāsaprot un jāapstiprina Konta atvēršanas līgumi. Šādai informācijai var piekļūt uzņēmuma mājas lapā
https://finmarket.com/legal/ Riska atklāšana, Pasūtījuma izpilde Politika, Noteikumi un nosacījumi, Interešu konflikta politikaKlientu
klasifikācijas politika,Sūdzības izskatīšanas kārtība un Privātuma politika).
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