Võtmeinvestori informatsioonileht: krüptoraha seotud hinnavahelepingud
1.

Sissejuhatus

See infoleht pakub teile (edaspidi „klient“) põhiteavet ülalmainitud investeerimistoode kohta. Käesolev dokument ei ole
mõeldud reklaamiks ega ole õiguslikult siduv. Dokumendis sisalduv informatsioon tuleneb seadusest ning selle eesmärgiks
on aidata mõista antud tootesse investeerimise olemust, riske, kulusid, võimalikke kasumeid ja kahjumeid ning võrrelda seda
teiste toodetega. Enne konto avamise otsuse tegemist soovitame lugeda kogu dokument koos meie nõuete ja tingimustega
siin: https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2.

Toode: Krüptorahadega seotud hinnavaheleping

Tootja: K-DNA Financial Services Ltd, mille on volitanud ja reguleerinud Küprose Väärtpaberibörs (CySEC), CIF-i litsents nr.
273/15, registreeritud aadressil 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. korrus, 3063 Limassol, Küpros. Lisateabe saamiseks helistage
+357 25 254070 või külastage meid aadressil https://finmarket.com/
Olete alustamas kauplemist turul, mis ei ole lihtne ja võib olla raskesti mõistetav.
3.

Üldine riskihoiatus

Hinnavahelepinguid peetakse keerukateks finantstoodeteks ja need võivad viia investeeritud kapitali ootamatult täieliku
kaotamiseni ega pruugi sobida kõigile investoritele. Enne kauplemist peaksite hoolikalt kaaluma oma investeerimise
eesmärki, kogemuse taset ja riskiisu. Te ei tohiks investeerida raha, mille kaotamist te ei saa endale lubada, te peaksite olema
teadlik kõigist hinnavahelepingutega kauplemisega seotud riskidest ja vajadusel küsima sõltumatult finantsnõustajalt nõu
kahtluste korral. Hinnavahelepingute marginaalid on kõrge riskitasemega ega pruugi sobida kõigile investoritele.
Lisateavet ettevõtte vastutusest loobumisest ja riskidega seonduva osas leiate ettevõtte veebisaidilt https://finmarket.com/
4.

Toode

Hinnavahelepingu on tuletisinstrument, mille hind põhineb selle alusvaral ja on seotud alusvara hinna kõikumistega.
Hinnavahelepingud on keerukad finantstooted vastavalt kehtivatele seadustele. Hinnavahelepingutega kaubeldakse kliendi
ja ettevõtte vaheliste börsiväliste” üle-leti” börsilepingutena, mitte reguleeritud turu kaudu. Hinnavahelepingud on
konkreetse alusinstrumendi väärtuse erinevus lepingu avamise ja sulgemise vahelisel ajavahemikul, mis võimaldab
investoritel jäljendada teatavate valuutade või muude varaklassidega kauplemise majanduslikku mõju ilma neid füüsiliselt
omamata. Hinnavahelepingutega kauplemisel ei toimu varade füüsilist vahetamist; seetõttu põhineb finantsarvelduse
positsioon sulgemise ajal tekkinud erinevusest ja alusvara hinnast (mille vastaspool on sõnastanud) mis toimub positsiooni
avamise hetkel.
Hinnavahelepingutega kauplejad ostavad ühe või mitu hinnavahelepingu, kui nad usuvad, et alusinstrumendi väärtus kasvab;
ja vastupidiselt, kauplejad müüvad hinnavahelepingu teatud väärtusega, kui nad usuvad, et alusinstrumendi väärtus hakkab
vähenema. Mõlemal juhul, kui alusinsnstrumendi hind liigub vastupidises suunas ja teie positsioon on suletud, debiteeritakse
teie kontolt tehingu kaotamisega seonduvad kulud (millele lisanduvad asjakohased kulud). Investorid peavad positsiooni
avamisel maksma esialgse sissemakse või marginaali. Marginaaliga kauplemine võib suurendada teie tehtud kahjumeid või
kasumeid. Esialgne marginaal tagastatakse, kui positsioon on suletud. Lisateavet finantsvõimenduse kohta leiate aadressilt
https://finmarket.com/
Hinnavahelepingutega kauplemise eesmärk on võimaldada investoritel spekuleerida alusinstrumentide hinna aluseks
olevate lühiajaliste muutuste üle. Hinnavahelepingus on spekulatiivsed tooted ja sisaldavad tooteomadusi nagu näiteks

võimendused ja automaatne sulgemine. Hinnavahelepingu väärtus varieerub sõltuvalt alusvara hinna käitumisest ehk
kajastab alusvara hinna muutusi igal hetkel. K-DNA Financial Services Ltd poolt pakutavad hinnavahelepingute alusvarad on
järgmised: https://finmarket.com/cfds/#
Mis on alusinstrument?
K-DNA Financial Services Ltd võib pakkuda hinnavahelepinguid erinevatele alusinstrumentidele. Käesoleval juhul on
alusvaraks

krüptoraha.

Krüptorahad,

mida

praegu

hinnavahelepingutena

pakume,

leiate

meie

veebisaidilt

https://finmarket.com/cfds/#
Mis on krüptorahad?
Kõige tuntumad krüptorahad on Bitcoin, Etherium, Litecoin ja Ripple. Krüptorahad on virtuaalsed valuutad, mille väärtus on
krüptitud digitaalselt ning mida ei väljasta keskpank ega riigiasutus. Krüptorahad toimivad vahetuskandjana, arvestusühikuna
ja/või väärtuse salvestajana. Neid ei ole tunnustatud seaduslikuks maksevahendiks üheski jurisdiktsioonis ja nendega
kaubeldakse reguleerimata detsentraliseeritud digitaalsetel börsidel. Krüptovaluutade hinnakujundus on tuletatud
konkreetsetest krüptovaluutade vahetustest ja nendega kaubeldakse krüptovaluutade börsidel.
Eesmärgid
Hinnavahetuslepingutega kauplemisel saate kaudse riskipositsiooni alusvara finantsinstrumendiga ilma neid füüsiliselt
omamata. Meiega kaupledes saate juurdepääsu alusvara tootlusele ilma seda vara füüsiliselt omamata või sellega
kaasnevate muude õigusteta. See toode sobib ainult spekulatiivse investeerimise eesmärgil. Selle põhjuseks on asjaolu, et
krüptorahad on suhteliselt uut tüüpi instrumendid, mis on püsinud reguleerimata enamuse finantsasutuste poolt ega ole
Euroopa Liidus käesoleva kuupäeva seisuga finantsinstrumentide turgude direktiiviga hõlmatud.
Kellele see konto on kõige sobilikum?
Selle tootega kauplemine on väga spekulatiivne ja sisaldab endas märkimisväärset kahju riski. See toode on mõeldud
suhteliselt lühiajalise investeerimishorisondiga klientidele, kes kavatsevad toodet kasutada spekulatiivseks kauplemiseks.
Toode ei sobi kõigile investoritele, vaid ainult neile, kellel on (i) kellel on kõrge riskitaluvus, kes saavad aru ja on valmis võtma
riski mis sisaldavad muuhulgas marginaalkauplemisega seonduvaid riske; (ii) omavad vajalikke kogemusi ja teadmisi
tuletisinstrumentide ja nende aluseks olevate instrumentidega kauplemise kohta; ja (iii) on rahaliselt võimelised taluma oma
investeeritud vara täieliku kaotuse (s.o 100% kahjumi) riski, sõltuvalt ettevõtte pakutavat negatiivse saldo kaitse
mehhanismist.
5.

Maksukaalutlused

MAKSUSTAMISEGA SEOTUD KAALUTLUSED:
Hinnavahetuslepingutega kauplejana käsitatakse kogu saadavat kasumit maksustatava tuluna. Seejärel maksustatakse teid
kasumi pealt teie marginaalse maksumääraga. K-DNA Financial Services Ltd ei esita iga-aastaseid maksuaruandeid ega mingit
teavet maksude kohta. Täiendavate maksukaalutluste osas pöörduge palun oma finantsnõuniku või maksukonsultandi poole.
Hoiatus: Hinnavahetuslepingutega marginaalkauplemine kannab suurt riski ja ei pruugi olla kõigile investoritele sobiv.
Ajaloolised andmed ei pruugi olla usaldusväärsed näitajad tuleviku osas. Teie investeering on seotud instrumentide
turuväärtusega ega ole garanteeritud. Teie investeeringutasuvus ei pruugi toimida ootuspäraselt ja võite kaotada rohkem

kui oma esialgse sissemakse ning teie positsioonide avatuna hoidmiseks võidakse teil nõuda täiendavate vahendite
deponeerimist.
6.

Millised on riskid ja mida saaksin vastutasuks saada? - Kokkuvõtlik riskinäitaja (SRI)

Kokkuvõtlik riskinäitaja (inglise keeles summary risk indicator „SRI“) on juhend konkreetse toote riskitaseme kohta võrreldes
teiste toodetega. See näitaja mõõdab riskitaset, millega teie investeering võib kokku puutuda. Riskikategooria ei taga
garanteeritust ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei ole sama mis “riskivaba”. Krüptovaluutade
hinnavahetuslepingute hinne 7 on skaalal 1 kuni 7. Seetõttu on neil (ka finantsvõimenduse ja turgude liikumise tõttu)
kõrgeimad riskitunnused.
Madalaim risk
Tüüpiliselt, madalamad kasumid
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Kõrgeim risk
Tüüpiliselt, kõrgemad kasumid
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Riskinäitaja on seatud 7le (st väga kõrge risk), kuna toode on volatiilne ja olla mõjutatud ettenägematutest kõikumistest,
vahe ostu ja müügihinna vahel tehingu sõlmimise ajal võib suureneda ja te võite riskida kogu teie investeeringu. Investorid
peavad positsiooni avamisel maksma esialgse sissemakse või marginaali. Marginaaliga kauplemine võib suurendada teie
tehtud kahjumeid või kasumeid. Lisateavet finantsvõimenduse kohta leiate aadressilt https://finmarket.com/
Te ei kaota kunagi rohkem kui oma kauplemiskonto omakapitali võrra, kuna pakume negatiivse saldo kaitset (NBP).
See toode ei sisalda mingit kaitset turu tulevaste tulemuste eest, mis tähendab et võite kaotada osa või kogu oma
investeeringust. See hõlmab nii teie sissemakseid kui ka kogunenud kasumit. Palun veenduge, et mõistaksite täielikult riske
ja hoolitsege oma kokkupuute riskihaldamise eest. On oluline tagada, et te oleksite teadlik teie valitud instrumentidega
kaasneva riskiga. Kui te pole kindel, kuidas investeerida, võib finantsnõustaja aidata teil sobivaid valikuid teha.
7.

Stsenaariumid

Key Investor Document (KID) on kogu krüptovaluutade varaklassi investori põhidokument. Üksikute krüptovaluutade
varasemate tootluse stsenaariumide arvestamiseks peaksite viitama nende varasemale tootlusele kuna neid ei saa siin
esitada. Siiski, teid hoiatatakse, et krüptorahad on suhteliselt uus varaklass, mille tootlus on väga kõikuv. Lisateavet ettevõtte
parimate täitmispõhimõtete kohta https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf

8.

Mis juhtub, kui ettevõtel ei ole võimalik makset välja maksta?

Kui ettevõte ei suuda täita oma rahalisi kohustusi teie ees, võite kaotada ettevõttega tehtud investeeringu väärtuse. Ettevõte
on siiski Küprose investeerimisühingute klientide investorite hüvitamise fondi (ICF) liige, mis tagab kindlustatud klientide
nõuded ICF-i liikmetele CIF-de vastu summas, mis ei saa ületada rohkem kui 20 000 eurot igale kindlustatud kliendile,
olenemata hoitavate kontode arvust, valuutast ja investeerimisteenuse pakkumise kohast. Lisateabe saamiseks külastage
palun https://finmarket.com/safety-of-funds/

9.

Kulud ja tasud

Enne hinnavahelepingutega kauplemise alustamist peaksite tutvuma kõigi ühekordsete, jooksvate ja ettenägematute
kuludega, mille eest teie konto vastutab. Need tasud vähendavad puhaskasumit või suurendavad teie kahjumit. Lisateabe
saamiseks kontrollige palun alljärgnevat:
Teie makstavaid tasusid kasutatakse meie põhitegevuse kulude katmiseks, sealhulgas turu/ hinna andmete hankimise
aluseks olevate börside kulud, kulud, mis on seotud sellega, et maandame teie meiega tehtava kauplemise (kui me otsustame
seda teha) personalikulud, meie regulatiivsed litsentsikulud, rahastamiskulud, samuti turundus- ja levitamiskulud. Samuti
võib meil olla kauplemistulusidtehingutest, millesse te olete inveteerinud koos meiega. Lisaks, me ei maksa intressi ühegi
kliendi varade eest, mis teil võib olla meie kontol.
Kui teil on allpool oleva tabeli kohta lisaküsimusi, pidage nõu oma nõustajaga, et mõista meie madalamate kulude olemust.
Ühekordsed kulud – teie kauplemise

Spread

hetkel

Ostu- ja müügihinna erinevus tehingu sõlmimise ajal,
mis näitab osaliselt alusbaasi vahet, kus
instrumendiga kaubeldakse. Meie levik võib olla
hübriidne või muutuv. Arvestades krüptovaluutade
volatiilset olemust, on meil õigus korrapäraste
ajavahemike järel hinnavahesid muuta.
Lisateavet meie võetavate ostu- ja müügihinna
erinevuste kohta, mis võivad olla olulised, leiate meie
lehelt https://finmarket.com/account-types/.

Valuuta

Investeerimine hinnavahelepingutesse, mille alusvara

konverteerimiskursid

on loetletud muus valuutas kui teie baasvaluuta, toob
kaasa valuutariski, kuna kui hinnavaheleping
arveldatakse muus valuutas kui teie baasvaluuta, võib
selle tootluse väärtust mõjutada konverteerimine
baasvaluutasse

Pidevad tasud

Üleöö ümbermineku
vahetus

Üleöö eest makstav tasu, mis tagab
hinnavahelepingute

ostu-

või

müügipositsiooni

avatuna hoidmise. Tasud/krediidid on jooksvad seni,
kuni teil on meiega avatud tehinguid.
Muud kulud

Mitteaktiivsustasu

Mitteaktiivsete kontode
eest ette nähtud tasu. Palun külastage meie veebilehte
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Agentide või äripartneritega seotud vahendustasud: KDNA Financial Services Ltd võib klientide kontodelt
võtta lisatasu kui seotud agent või äripartner taotleb
klientidelt, keda on nende poolt tutvustanud, lisatasu
maksmist. Sellisel juhul kliente teavitatakse makstava
tasu määrast.

10. Kuidas saan esitada kaebuse?

Meie rakendame põhjalikku kaebuste haldamise poliitikat. Teil on õigus esitada kaebus igal ajal oma kauplemisperioodi ajal,
kus tunnete, et meie teenus ei vasta teie ootustele. Kui te soovite esitada ametliku kaebuse, saate seda teha siin:
https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Kui te pole veelgi veendunud ja rahul meie teenuse kvaliteediga, võite pöörduda oma konto juhi poole selleks, et taotleda
siseauditit või pöörduda CySEC-i poole. Te võite oma kaebuse edastada CySEC-ile aadressil http://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/how-to- kaebus / või teistele pädevatele asutustele. Te võite pöörduda asjakohaste Küprose kohtute või
alternatiivse vaidluste lahendamise (ADR) mehhanismide poole.
11. Muu asjakohane teave
Kliendid peavad enne kliendisuhte algust tutvuma konto avamise lepingutega, neid mõistma ja seda kinnitama. Antud
teabele on kättesaadav ettevõtte veebilehel https://finmarket.com/legal/ Riskide avalikustamine, Tellimuste täitmise
reeglid, Tingimused, Huvide konflikti reeglid, Kliendi kategooriate määramise reeglid, Kaebuste käsitlemise reeglid ja
Privaatsuspõhimõtted).

