Sijoittajien avaintiedot: Kryptovaluutta-CFD:t
1. Esittely
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle (”asiakkaalle”) avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei markkinointia ja se ei ole laillisesti sitova asiakirja.
Nämä tiedot vaaditaan lain mukaan tarjoamaan avuksesi, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonne, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja
tappiot sekä auttamaan sinua vertailemaan sitä muihin tuotteisiin. Ennen kuin päätät avata tilin, suosittelemme sinulle tämän asiakirjan lukemista
kokonaisuudessaan käyttöehtojen kanssa. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Tuote
Tuote: Hinnanerosopimukset ”CFD:t” kryptovaluutoista.
Valmistaja: K-DNA Financial Services Ltd, jonka on valtuuttanut ja jota säätelee Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’), CIF
lisenssinro 273/15 rekisteröintipaikka 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Kypros. Lisätietoja saat puhelinnumerosta +
357 25 254070 tai käymällä verkkosivustolla https://finmarket.com/
Aiot ostaa tuotteen, joka ei ole yksinkertainen ja voi olla vaikea ymmärtää.
3. Yleinen riskivaroitus
CFD:itä pidetään monimutkaisina rahoitustuotteina ja ne voivat johtaa äkilliseen koko investoidun pääoman menetykseen ja eivät ehkä sovellu
kaikille sijoittajille. Sinun tulisi harkita huolellisesti sijoitustavoitteesi, kokemuksesi taso ja halukkuutesi riskinottoon ennen kaupankäyntiä.
Sinun ei pitäisi sijoittaa rahaa, jota sinulla ei ole varaa menettää, sinun pitäisi olla tietoinen kaikista CFD-kaupantekoon liittyvät riskit ja kysyä
riippumattomalta talousneuvojalta neuvoja, jos sinulla on epäilyksiä. CFD:t marginaalilla sisältävät korkean riskitason ja eivät ehkä ole
sopivia kaikille sijoittajille. Voit tutustua riskeihin tarkemmin riskien vastuuvapauslausekkeesta yrityksen verkkosivustolla
https://finmarket.com/
4. Tuotetiedot
CFD:illä tarkoitetaan sopimusta, joka on hinnanerosopimus suhteessa kohde-etuutena olevan omaisuuserän hintaan. CFD:t ovat monimutkaisia
rahoitustuotteita sovellettavien lakien mukaisesti. Niillä käydään kauppaa osapuolten välillä (”OTC”) eikä säänneltyjen markkinoiden kautta.
CFD:t ovat hintaerosopimuksia tietyn kohde-etuutena olevan instrumentin hintaeron vaihtamisesta ajasta jona sopimus solmittiin siihen asti, kun
se suljetaan, joka mahdollistaa sijoittajille seurata tietyillä valuutoilla tai muilla omaisuusluokilla tehtävää kaupankäyntiä ilman tosiasiallista
omistamista. Kun käydään kauppaa CFD:illä, fyysistä vaihto-omaisuutta ei ole; siksi taloudellinen ratkaisu syntyy erotuksesta positiota
suljettaessa verrattuna kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvoon (vastapuolen muotoilemana) position avaamisen aikana.
CFD:illä kauppaa tekevät ostavat yhden tai useamman CFD-sopimuksen (hinnanerosopimuksen), jos he uskovat kohde-etuutena olevan
instrumentin arvon kasvavan; kaupantekijät toisaalta myyvät CFD-sopimuksia tietystä arvosta, jos he uskovat kohde-etuutena olevan
instrumentin arvon laskevan. Molemmassa tapauksessa, jos kohde-etuutena olevan instrumentin hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan ja positiosi
suljetaan, kauppatililtäsi veloitetaan kaupan tappio (ja mahdolliset kulut). Sijoittajilta vaaditaan alkumaksun, marginaalin maksaminen
etukäteen, kun positio avataan. Kaupankäynti marginaalilla voi lisätä mahdollisia menetyksiä tai voittoja. Tietoja vipuvaikutuksesta löydät
verkkosivustolta https://finmarket.com/
CFD-kaupankäynnin tarkoituksena on mahdollistaa sijoittajalle kohde-etuutena olevien instrumenttien hinnan nousuilla ja laskuilla
spekuloimisen. CFD:t ovat spekulatiivisia tuotteita ja niihin sisältyy tuoteominaisuuksia, kuten vipuvaikutus ja automaattinen sulkeminen.
CFD:n arvo vaihtelee kohde-etuutena olevan omaisuuden hinnasta, mukaillen kohde-etuutena olevan omaisuuden hinnanmuutoksia, joka hetki.
K-DNA Financial Services Ltd -yrityksen tarjoamien CFD:iden kohde-etuutena olevat
omaisuuserät ovat seuraavat:
https://finmarket.com/cfds/#
Mikä on kohde-etuutena oleva instrumentti?
K-DNA Financial Services Ltd voi tarjota CFD:itä erilaisilla kohde-etuutena olevilla instrumenteilla. Tässä tapauksessa kohde-etuutena oleva
omaisuuserä on kryptovaluutta. Kryptovaluutat, joista tällä hetkellä tarjoamme CFD:itä, löytyvät verkkosivultamme
https://finmarket.com/cfds/#
Mitä kryptovaluutat ovat?
Tavallisimmat kryptovaluutat ovat Bitcoin, Etherium, Litecoin ja Ripple. Kryptovaluutat ovat virtuaalisia valuuttoja, jotka ovat salattuja
digitaalisia kuvauksia arvosta, jota ei ole laskenut liikkeelle keskuspankki tai julkinen viranomainen, jotka toimivat vaihtovälineenä,
tiliyksikkönä ja/tai arvovarastona, niillä ei ole laillista tarjouksen asemaa missään lainkäyttöalueilla ja joilla tehdään kauppaa sääntelemättömissä
hajautetuissa digitaalisissa vaihtokaupoissa. Kryptovaluuttojen hinnoittelu johdetaan tietyistä kryptovaluutta vaihtokaupoista ja sillä tehdään
kauppaa kryptovaluutta vaihtokaupoissa.
Tavoitteet
CFD:illä kaupankäynti tarjoaa epäsuoraa altistumista kohde-etuutena olevaan rahoitusinstrumenttiin omistamatta sitä. Kanssamme tekemäsi
kaupankäynnin kautta pääset nauttimaan kohde-etuutena olevan omaisuuden arvon kehityksestä, mutta et saa mitään omistusoikeutta tai muita
oikeuksia kohde-etuutena olevasta omaisuudesta. Tämä tuote soveltuu vain spekulatiivisiin sijoitustarkoituksiin. Tämä johtuu siitä, että
kryptovaluutat ovat suhteellisen uuden tyyppinen instrumentti, se säilyy useimpien rahoitusviranomaisten sääntelyn ulkopuolelle ja sitä ei kata
tällä hetkellä rahoitusinstrumenttien direktiivissä olevat markkinat Euroopan Unionissa.
Kenelle tämä tili on sopivin?
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Kaupankäynti tällä tuotteella on erittäin spekulatiivisia ja sisältää merkittävän menetysriskin. Tämä on asiakkaille, joilla on suhteellisen
lyhytaikainen sijoitushorisontti joiden tarkoituksena on käydä spekulatiivista kauppaa, ja se ei sovi kaikille sijoittajille, vaan vain heille, (i) joilla
on korkea riskinsietokyky, ymmärtävät ja ovat halukkaita kantamaan niihin sisältyvät riskit, mukaan lukien marginaalikauppaan liittyvät riskit,
(ii) joilla on tarvittavaa kokemusta ja tietämystä johdannaiskaupasta ja kohde-etuutena olevista instrumenteista ja (iii) olet taloudellisesti
kykeneviä kantamaan sijoitettujen summien täyden menetyksen riskin (eli 100 % menetyksen) yrityksemme tarjoaman negatiivisen saldon
suojan sallimissa rajoissa.
5. Veronäkökohdat
CFD:illä kauppaa käyvän kaikki voitot ovat verotettavaa tuloa. Sinulta verotetaan voitoistasi marginaaliveroprosentti. K-DNA Financial Services
Ltd ei tarjoa vuosittaisia verotiliotteita tai mitään tietoja veroista. Ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi tai verokonsulttiin, jos haluat tietää
enemmän veronäkökohdista.
Varoitus: CFD:illä kaupankäynti marginaalilla sisältävät korkean riskitason ja ei ehkä ole sovi kaikille sijoittajille. Historialliset tiedot
eivät ehkä ole luotettavia merkkejä tulevaisuudesta. Sijoituksesi on yhteydessä instrumentin markkina-arvoon ja se ei ole taattu.
Sijoituksesi tuotot eivät ehkä suoriudu odotetusti ja voit menettää enemmän kuin alkuperäinen sijoituksesi ja sinua voidaa vaatia
tallettamaan lisävaroja, jotta voisit pitää positiosi avoinna.
6. Mitkä ovat riskit ja millaiset tuoton voisin saada? - Yleinen riski-indikaattori
Yleinen riski-indikaattori (SRI) ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Indikaattori mittaa riskitasoa, jolle sijoituksesi
voi altistua. Riskikategoria ei ole taattu ja se voi vaihtua ajan mittaan. Alhaisin kategoria ei tarkoita ”riskitöntä”. Kryptovaluutta-CFD:t näyttävät
luokkaa 7 asteikolla 1–7. Niillä on siis (myös vipuvaikutuksesta ja markkinoiden liikkeistä johtuen) suurimman riskin piirteet.
Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät voitot
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Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat voitot
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Riski-indikaattori on asetettu arvoon 7, koska tuote on epävakaa ja alttiina ennalta arvaamattomille heilahteluille, rahoitusmarginaali voi
suurentua likviditeetin vähennettyä. ja koko voi olla vaarassa. Sijoittajilta vaaditaan alkumaksun, marginaalin maksaminen etukäteen, kun positio
avataan. Kaupankäynti marginaalilla voi lisätä mahdollisia menetyksiä tai voittoja. Tietoja vipuvaikutuksesta löydät verkkosivustolta
https://finmarket.com/
Et koskaan menetä enemmän kuin kauppatilisi pääoman, koska tarjoamme negatiivisen saldon suojan (NBP).
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevalta markkinoiden liikkeiltä, joten voit menettää osan tai koko sijoituksesi. Varmista, että ymmärrät
täysin riskit ja huolehdit altistumisesi hallinnoinnista. Varmista että ymmärrät täysin riskit ja huolehdit altistumisesi hallinnasta. On tärkeää
varmistaa, että valitsemasi instrumentin sisältämä riskitaso tuntuu sinusta mukavalta. Et voi tehdä kauppaa instrumentilla, jonka kaupankäynnin
mikä tahansa vaihtokauppa on keskeyttänyt. Jos olet epävarma siitä, kuinka sijoittaa, taloudellinen neuvonantaja voi auttaa sinua tekemään
sopivat valinnat.
7. Hinnanvaihtelun esimerkkitapaukset
Tämä on sijoittajan avaindokumentti (KID) koko kryptovaluuttojen omaisuuseräluokalle. Sinun tulisi tutustua yksittäisten kryptovaluuttojen
hintakehitykseen menneisyydessä ja tässä esitettyihin hinnanvaihtelun esimerkkitapauksiin. Haluaisimme kuitenkin varoittaa sinua, että
kryptovaluutat ovat suhteellisen uusi omaisuuseräluokka, jonka hintakehitys on erittäin epävakaa. Jos haluat tietää enemmän, tutustu
yrityksemme parhaan toteutustavan käytäntöön https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Mitä tapahtuu, jos yritys ei pysty maksamaan?
Jos yritys ei kykene hoitamaan taloudellista vastuutaan sinulle, voit menettää sijoituksesi arvon yritykselle. Yritys on kuitenkin jäsen rahastossa
Investor Compensation Fund (ICF) CIF:ien asiakkaille, joka turvaa vakuutettujen asiakkaiden vaateet kyproslaisia sijoitusyhtiöitä kohtaan,
ICF:n jäseninä, maksamalla enintään yhteensä 20 000 € hyvityksen kullekin vakuutetulle asiakkaalle riippumatta tilien määrästä, valuutasta ja
sijoituspalvelujen tarjoamispaikasta. Lisätietoja löydät sivustolta https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Kustannukset ja maksut
Ennen kuin aloitat kaupankäynnin CFD:illä, sinun pitäisi tutustua kaikkiin kertaluontoisiin, jatkuviin ja satunnaisiin kustannuksiin, joista tilisi on
vastuussa. Nämä kulut vähentävät mahdollista nettovoittoasi tai lisäävät tappioitasi. Lisätietoja löydät alta.
Maksamiasi maksuja käytetään kattamaan toimintakulujamme, kuten markkina/hinta-tietojen hankinta kohteena olevista vaihtokaupoista,
kustannukset tekemäsi kaupan suojauksesta (jos päätämme tehdä niin), henkilöstökulut, sääntömääräiset lisenssikulut, rahoituskulut sekä
markkinointi- ja jakelukulut. Meillä voi myös olla voittoja kaupoista, joihin ryhdyt kanssamme, lisäksi emme maksa mitään korkoa millekään
asiakkaiden rahoille, jotka sinulla on ehkä tilillä meillä.
Konsultoi omaa neuvonantajaasi ymmärtääksesi alla olevat kustannukset ja maksut siinä tapauksessa, että sinulla on lisäkysymyksiä alla olevasta
taulukosta:
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Kertakustannukset kaupankäyntihetkellä

Rahoitusmarginaali (spread) on ero tarjoushinnan (myyntihinnan) ja pyyntöhinnan
(myyntihinnan) välillä ja se kuvaa osittain kohde-etuutena olevan vaihtokaupan
rahoitusmarginaalia instrumentilla joilla käydään kauppaa. Rahoitusmarginaalimme
Rahoitusmarginaalei voivat olla hybrideitä tai muuttuvia. Huomioiden kryptovaluuttojen epävakaat
ssa (spreads)
luonteet, meillä on oikeus muuttaa rahoitusmarginaaleita säännöllisin väliajoin.
Tutustu sivuston https://finmarket.com/account-types/ lisätietoihin mahdollisesti
huomattavista rahoitusmarginaaleiden veloituksistamme.
Valuutta
muunto
kurssit

CFD:ihen sijoittaminen, joiden kohde-etuutena oleva omaisuuserä on muu kuin
perusvaluutta, sisältää valuuttariskin, koska kun CFD ratkaistaan toisessa valuutassa
kuin perusvaluutta, tuottosi arvoon voi vaikuttaa sen vaihtaminen perusvaluuttaan.

Yliyön
Jatkuvat maksut

Muut kulut

Veloitamme yliyön rahoituskuluja helpottaessamme CFD:iden
osto- tai myyntipositioidesi säilyttämistä. Nämä ovat jatkuvia maksuja/luottoja niin
Uudelleenjärjestelyv kauan kuin sinulla on avoimia
aihto
kauppoja kanssamme.
Epäaktiivisuusmaksu Epäaktiiviset tilit joutuvat maksamaan maksun, katso verkkosivustomme
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Sidotuille edustajille tai liikekumppaneille lisätyt provisiot: K-DNA Financial
Services Ltd voi veloittaa ylimääräisiä provisioita asiakastileiltämme, kuitenkin
sidottu edustaja tai liikekumppani voi ehkä veloittaa esittelemiltään asiakkailta tietyn
määrän, ja asiakkaille kerrotaan tällaisista veloituksista sen mukaisesti.

10. Kuinka voin valittaa?
Sovellamme kattavaa reklamaatioiden hallintakäytäntöjä. Sinulla on oikeus lähettää valitus koska tahansa kaupankäyntikokemuksesi aikana, kun
ehkä tunnet, että palvelumme ei tyydytä sinua. Kun haluat lähettää muodollisen valituksen, voit tehdä niin täyttämällä valitusmenettelyn.
https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Voit ottaa yhteyttä yhteyspäällikköömme, jotta voimme tehdä sisäisen auditointipyynnön tai tehdä hakemuksen CySEC:ille tarjoamastamme
palvelulaadusta, jos et tule vakuuttuneeksi. Voit viestittää valituksesi CySECille osoitteessa http://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/how-to-complain/ tai muille päteville viranomaisille. Voit myös turvautua Cypriot-oikeusistuimiin tai vaihtoehtoisiin
riitojenratkaisumekanismeihin (ADR).
11. Muut asiaankuuluvat tiedot
Asiakkaiden täytyy lukea, ymmärtää ja hyväksyä tilin avaussopimukset ennen mukaan tuloa. Sellaisiin tietoihin pääsee tutustumaan yrityksen
verkkosivustolla https://finmarket.com/legal/ Riskitiedot, Tilauksen toteuttamisen Käytäntö, Käyttöehdot, Eturistiriitakäytäntö, Asiakkaiden
luokituskäytäntö, Valitusten käsittelykäytäntö ja Tietosuojakäytäntö).
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