Nøkkelinformasjon for investorer: CFD-er for kryptovaluta
1. Introduksjon
Dette dokumentet gir deg (“Klienten”) nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterial og er ikke et
juridisk bindende dokument. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster
og tap ved dette produktet og å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter. Før du bestemmer deg for å åpne en konto, foreslår vi at
du leser hele dokumentet sammen med våre vilkår og betingelser. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produkt
Produkt: Differansekontrakter (CFD-er) for kryptovalutaer.
Produsent: K-DNA Financial Services Ltd, autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’), CIF-lisens nr.
273/15 registrert på 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Kypros. For mer informasjon, ring + 357 25 254070 eller besøk
oss på https://finmarket.com/
Du er i ferd med å handle et produkt som ikke er enkelt og som kan være vanskelig å forstå.
3. Generell risikoadvarsel
CFD-er anses som komplekse finansielle produkter og kan føre til plutselige tap av investert kapital og er kanskje ikke egnet for alle investorer.
Før du trader bør du omhyggelig vurdere investeringsmålet ditt, erfaringsnivå og risikoapetitt. Du bør ikke investere mer penger enn du har råd
til å tape. Du bør være klar over alle risikoene forbundet med trading i CFD-er og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du har tvil.
CFD-er på margin medfører høyt risikonivå og er kanskje ikke egnet for alle investorer. For mer detaljer om risikoene som er involvert, se
risikofraskrivelsen på selskapets nettsted https://finmarket.com/
4. Produktinformasjon
CFD-er betyr en kontrakt, som er en kontrakt for differansene med referanse til variasjoner i prisen til et underliggende aktiva. CFD-er er
komplekse finansielle produkter i henhold til gjeldende lov. De trades utenom børsen (OTC) og ikke gjennom et regulert marked. CFD-er er
avtaler om å utveksle differansen i verdi for et bestemt underliggende instrument mellom tidspunktet da avtalen ble inngått og tidspunktet den
blir lukket, slik at investorer kan replikere den økonomiske effekten av trading i bestemte valutaer eller andre aktivaklasser uten å kreve faktisk
eierskap. Ved trading av CFD-er er det ingen fysisk utveksling av aktiva. Derfor blir finansielle oppgjørsresultater fra differansen på tidspunktet
posisjonen blir lukket og prisen på det underliggende aktiva (formulert av motparten) på tidspunktet da posisjonen blir åpnet.
CFD-tradere kjøper en eller flere CFD-kontrakter hvis de mener at verdien på det underliggende instrumentet skal øke. Motsatt selger tradere
CFD-kontrakter til en spesifikk verdi hvis de mener at verdien på det underliggende instrumentet skal reduseres. Under begge omstendigheter
blir traderens konto fratrukket tapet av handelen (pluss eventuelle relevante kostnader) hvis prisen på det underliggende instrumentet beveger seg
i motsatt retning og posisjonen din stenges. Investorer er pålagt å betale et opprinnelig innskudd, margin, når posisjonen åpnes. Trading på
margin kan øke eventuelle tap eller gevinster du oppnår. For mer informasjon om giring, besøk https://finmarket.com/
Formålet med CFD-trading er å la investorer spekulere i kortsiktige bevegelser i prisen på underliggende instrumenter. CFD-er er spekulative
produkter og omfatter produktfunksjoner som giring og automatisk stenging. Verdien av CFD varierer avhengig av atferden på prisen til det
underliggende aktiva, for å gjenspeile endringer i prisen på det underliggende aktiva, i hvert øyeblikk. De underliggende aktiva for CFD-er som
tilbys av K-DNA Financial Services Ltd er som følger: https://finmarket.com/cfds/#
Hva er det underliggende instrumentet?
K-DNA Financial Services Ltd kan tilby CFD-er for forskjellige underliggende instrumenter. I dette tilfellet er kryptovaluta underliggende
aktiva. Du finner kryptovalutaene vi for tiden tilbyr som CFD-er på nettsiden https://finmarket.com/cfds/#
Hva er kryptovalutaer?
De vanligste kryptovalutaene er Bitcoin, Etherium, Litecoin og Ripple. Kryptovalutaer er virtuelle valutaer, som er kryptert digital
representasjon av verdien som verken er utstedt av en sentral bank eller offentlig myndighet, som fungerer som et vekslingsmedium, en
kontoenhet og/eller lagring av verdi, har ikke status som betalingsmiddel i noen jurisdiksjoner og handles på ikke-regulerte desentraliserte
digitale børser. Prisen på kryptovalutaer deriveres fra spesifikke kryptovalutavekslinger og handles på kryptovalutabørser.
Formål
Ved å trade en CFD får du indirekte eksponering til det underliggende finansielle instrumentet uten å eie det. Ved trading med oss, får du
eksponering til resultatene til det underliggende aktiva, men du får ikke eierskap eller andre rettigheter i den underliggende aktiva. Dette
produktet er kun passende for spekulative investeringsformål. Dette er fordi kryptovalutaer er en relativt ny type instrument, forblir uregulert av
de fleste finansielle myndigheter og i EU er ikke, på denne datoen, dekket av Markets in Financial Instruments Directive.
Hvem er denne kontoen mest egnet for?
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Trading i dette produktet er meget spekulativt og involverer betydelig risiko for tap. Dette produktet er for klienter med en relativt kortsiktig
investeringshorisont som har til hensikt å brukt produktet for spekulativ trading, og er ikke egnet for alle investorer, men kun for de som (i) har
høy risikotoleranse, forstår og er villig til å tåle risikoene som er involvert, inkludert risikoer forbundet med margintrading; (ii) har nødvendig
erfaring og kunnskaper om trading av derivater og underliggende instrumenter; og (iii) er finansielt i stand til å tåle risikoen for totalt tap (dvs.
100 % tap) av investert beløp, underlagt beskyttelsesmekanismen mot negativ saldo som tilbys av selskapet.
5. Skattevurderinger
Som trader av CFD-er er all avkastning ansett som skattepliktig inntekt. Du blir deretter beskattet på avkastningen med din marginale skattesats.
K-DNA Financial Services Ltd utsteder ikke årlige skatteerklæringer eller informasjon om skatter. For ytterligere skattevurderinger bør du
kontakte din økonomiske rådgiver eller skattekonsulent.
Advarsel: Trading av CFD-er på margin medfører høyt risikonivå og er kanskje ikke egnet for alle investorer. Historiske data er
kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden. Investeringen din er knyttet til markedsverdien på instrumentet og er ikke garantert.
Avkastningen på investeringen blir kanskje ikke som forventet og du kan tape mer enn det opprinnelige innskuddet og kan bli pålagt å
sette inn ytterligere midler for å holde posisjonene åpne.
6. Hva er risikoene og hva kan jeg oppnå? - Risikoindikator (SRI)
Risikoindikatoren (SRI) er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Denne indikatoren måler
risikonivået som investeringen din kan være eksponert til. Risikokategorien er ikke garantert og kan forandre seg over tid. Den laveste
kategorien betyr ikke “risikofri”. CFD-er på kryptovalutaer viser en grad på 7 på en skala som går fra 1 til 7. De utviser derfor (også på grunn av
giring og bevegelser i markedene) den høyeste risikoklassifiseringen.
Lavere risiko
Typisk lavere avkastning
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Høyere risiko
Typisk høyere avkastning
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Risikoindikatoren er satt til 7 fordi produktet er volatilt og er gjenstand for uforutsigbare svingninger, spread kan økes med redusert likviditet og
hele investeringen din kan være i fare. Investorer er pålagt å betale et opprinnelig innskudd, eller margin, når posisjonen åpnes. Trading på
margin kan øke eventuelle tap eller gevinster du oppnår. For mer informasjon om giring, besøk https://finmarket.com/
Du vil aldri tape mer enn egenkapital i tradingkontoen din ettersom vil tilbyr beskyttelse mot negativ saldo (NBP).
Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du kan tape deler av eller hele investeringen. Dette inkluderer
både innskudd samt eventuell akkumulert avkastning. Påse at du fullt ut forstår risikoene og sørg for å administrere eksponeringen din. Det er
viktig å sikre at du er komfortabel med risikonivået som dine valgte instrumentet medfører. Du kan ikke utføre en transaksjon på et instrument
suspendert av en børs. Hvis du er usikker på hvordan du investerer, kan en økonomisk rådgiver hjelpe deg med å ta passende valg.
7. Resultatscenarioer
Dette er nøkkelinformasjon for investorer (KID) for hele aktivaklassen kryptovalutaer. Du bør se resultatene til individuelle kryptovalutaer med
tanke på tidligere resultater og resultatscenarioer, ettersom disse ikke er inkludert heri. Imidlertid blir du advart om at kryptovalutaer er en
relativt ny aktivaklasse med veldig volatile resultater. For mer informasjon, se selskapets retningslinjer for beste utførelse
https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Hva skjer hvis selskapet ikke kan betale ut?
Dersom Selskapet ikke kan oppfylle sine finansielle forpliktelser til deg, kan du miste verdien av investeringen i Selskapet. Imidlertid er
selskapet medlem av Investor Compensation Fund (ICF) for klienter av CIF-er, som sikrer kravene til dekkede klienter mot kypriotiske
investeringsselskaper, medlemmer av ICF, gjennom betaling av kompensasjon som ikke overstiger totalt € 20 000 for hver dekkede klient,
uavhengig av antall kontoer vedkommende har, valuta og stedet for tilbud av investeringstjenesten. For mer informasjon, besøk
https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Kostnader og gebyrer
Før du begynner å trade CFD-er bør du gjøre deg kjent med alle engangs, løpende og tilfeldige kostnader som kontoen din vil være ansvarlig for.
Disse belastningene vil redusere netto avkastning eller øke tapene. For mer informasjon se nedenfor.
Gebyrene du betaler blir brukt til å dekke kostnadene for våre operasjonelle aktiviteter, inkludert kostnader for å få markeds-/prisdata fra
underliggende børser, kostnadene for å hedge traden du gjennomfører med oss (hvis vi velger å gjøre det), medarbeiderkostnader, våre
forskriftsmessige lisenskostnader, våre finansieringskostnader i tillegg til markedsførings- og distribusjonskostnader. Vi kan også ha
tradinggevinster fra handler som du inngår med oss. Videre betaler vi ikke rente på klientenes penger som du har på kontoen hos oss.
Kontakt din egen rådgiver for å forstå arten av kostnadene og gebyrene nedenfor i tilfelle du har spørsmål om tabellen nedenfor:
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Engangskostnader - på
tradingstidspunktet

Spread

Spread er differansen mellom kjøpspris (salgsprisen) og salgspris (kjøpsprisen)
og gjenspeiler, delvis, spread for den underliggende børsen der instrumentet
omsettes. Våre spread kan være hybride eller variable. Gitt den volatile arten til
kryptovaluta, har vi rett til å endre spread ved regelmessige intervaller. Se
https://finmarket.com/account-types/ for mer informasjon om spread som vi
belaster, som kan være betydelige.

Valutakon
verteringsk
urser

Investering i CFD-er med et underliggende aktiva notert på en annen børs enn
grunnvaluta innebærer en valutarisiko, på grunn av at når CFD blir oppgjort i en
annen valuta enn grunnvalutaen, kan verdien på avkastningen bli påvirket av
konvertering til grunnvalutaen.

Løpende kostnader

Overnatten
videreføringss
wap

Vi belaster overnattengebyrer for å tilrettelegge for at du kan opprettholde en
åpen kjøps- eller salgsposisjon på CFD-er. Disse er løpende gebyrer/krediter så
lenge du har åpne handler med oss.

Andre kostnader

Inaktivitetsgebyr

Inaktive kontoer blir belastet et gebyr. Se nettstedet
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Provisjon lagt til for tilknyttede agenter eller forretningspartnere: K-DNA
Financial Services Ltd kan belaste ekstra provisjon på klientkontoer. Imidlertid
kan den tilknyttede agenten eller forretningspartneren be om å belaste klienter
introdusert av dem med et bestemt beløp, og klientene skal informeres
tilsvarende om slike belastninger.

10. Hvordan kan jeg klage?
Vi har omfattende klageadministrasjonsretningslinjer. Du er berettiget til å sende inn en klage når som helst i tradingopplevelsen med oss, hvis
du føler at vår service ikke har oppfylt forventningene. Hvis du ønsker å sende inn en formell klage, kan du gjøre det ved å fullføre
klageprosedyren. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Du kan kontakte din kontoadministrator for å følge en intern revisjonsforespørsel eller søke til CySEC for kvaliteten på tjenestene vi tilbød deg
hvis du ikke er overbevist. Du kan kommunisere klagen din til CySEC på http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to- complain/ eller
andre kompetente myndigheter. Du kan henvise til relevante kypriotiske domstoler eller alternativ tvisteløsningsmekanismer (ADR).
11. Annen relevant informasjon
Klienter må lese, forstå og anerkjenne kontoåpningsavtalen før de åpner konto. Du kan få tilgang til slik informasjon på selskapets nettsted
https://finmarket.com/legal/ risikoavsløring, ordreutførelsesretningslinjer, vilkår og betingelser, retningslinjer for interessekonflikter,
retningslinjer for klientkategorisering, retningslinjer for klageadministrasjonog personvernretningslinjer).
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