Document met essentiële beleggersinformatie: CFD's op cryptocurrencies
1. Inleiding
Dit document geeft u (de “ Cliënt ”) belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal en het is geen juridisch bindend
document. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om
u te helpen het te vergelijken met andere producten. Voordat u besluit een rekening te openen, raden we u aan het hele document samen met de algemene
voorwaarden te lezen. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Product
Product: Contract voor verschillen "CFD's " op cryptocurrencies.
Fabrikant: K-DNA Financial Services Ltd, geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission ( 'CySEC ') , CIF-licentie
nr. 273/15 geregistreerd op 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Cyprus. Bel voor meer informatie + 357 25 254070 of bezoek ons
op https://finmarket.com/
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.
3. Algemene risicowaarschuwing
CFD's worden beschouwd als complexe financiële producten en kunnen leiden tot een plotseling totaal verlies van geïnvesteerd kapitaal en zijn mogelijk
niet geschikt voor alle beleggers. Voordat u gaat handelen, moet u zorgvuldig uw beleggingsdoelstelling, ervaringsniveau en risicobereidheid
overwegen, u mag geen geld beleggen dat u niet kunt veroorloven te verliezen, u dient zich bewust te zijn van alle risico's die gepaard gaan met het
handelen in CFD's en advies inwinnen bij een onafhankelijke financiële adviseur in u twijfels hebben. CFD's op marge brengen een hoog risico met
zich mee en zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Voor meer details met betrekking tot de betrokken risico's, verwijzen wij u naar de risicouitsluiter op de website van het bedrijf https://finmarket.com/
4. Productinformatie
CFD's betekenen een contract, dat een contract is voor verschillen door te verwijzen naar variaties in de prijs van een onderliggende activa. CFD's zijn
complexe financiële producten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ze worden verhandeld op een ‘over-the-counter (‘ OTC ’) basis en
niet via een gereglementeerde markt. CFD's zijn overeenkomsten om het verschil in waarde van een bepaald onderliggend instrument uit te wisselen
tussen het moment waarop de overeenkomst wordt aangegaan en het moment waarop deze wordt gesloten, waardoor de beleggers het economische effect
van het handelen in bepaalde valuta's of andere activaklassen kunnen repliceren. zonder feitelijk eigendom te vereisen. Bij het handelen in CFD's is er
geen fysieke uitwisseling van activa; financiële afwikkeling vloeit daarom voort uit het verschil op het moment dat de positie wordt gesloten en de prijs
van de onderliggende waarde (geformuleerd door de tegenpartij) op het moment dat de positie wordt geopend.
Handelaren in CFD's kopen een of meer CFD-contracten als ze denken dat de waarde van het onderliggende instrument zal stijgen; Omgekeerd verkopen
handelaren CFD-contracten tegen een specifieke waarde als ze denken dat de waarde van het onderliggende instrument zal dalen. In beide
omstandigheden, als de prijs van het onderliggende instrument in de tegenovergestelde richting beweegt en de positie wordt gesloten, wordt de rekening
van de handelaar gedebiteerd voor het verlies van de transactie (plus eventueel relevant verlies). Beleggers zijn verplicht om een eerste storting, marge,
vooraf te betalen wanneer de positie wordt geopend. Handelen op marge kan eventuele verliezen of winsten die u maakt, vergroten. Ga voor meer
informatie over hefboomwerking naar https://finmarket.com/
Het doel van de handel in CFD's is om beleggers in staat te stellen te speculeren op de kortetermijnbewegingen in de prijs van de onderliggende
instrumenten. CFD's zijn speculatieve producten en bevatten productkenmerken, zoals hefboomwerking en automatische uitschakeling. De waarde van
een CFD varieert afhankelijk van het gedrag van de prijs van de onderliggende waarde, om de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde op
elk moment weer te geven. De onderliggende activa van de CFD's aangeboden door K-DNA Financial Services Ltd zijn als
volgt: https://finmarket.com/cfds/#
Wat is het onderliggende instrument?
K-DNA Financial Services Ltd kan CFD's aanbieden op verschillende onderliggende instrumenten. In dit geval is de onderliggende waarde een
cryptovaluta. De cryptocurrencies die we momenteel aanbieden als CFD's zijn te vinden op onze webpagina https://finmarket.com/cfds/#
Wat zijn cryptocurrencies?
De meest voorkomende cryptocurrencies zijn Bitcoin, Etherium, Litecoin en Ripple. Cryptocurrencies zijn virtuele valuta's, die een gecodeerde digitale
representatie van waarde zijn die niet wordt uitgegeven door een centrale bank of overheidsinstantie, die functioneren als een ruilmiddel, een
rekeneenheid en / of een waardeopslag, geen wettig betaalmiddel hebben status in elk rechtsgebied en worden verhandeld op niet-gereguleerde
gedecentraliseerde digitale beurzen. De prijzen van cryptocurrencies zijn afgeleid van specifieke cryptocurrency-beurzen en worden verhandeld op
cryptocurrency-beurzen.
Doelstellingen
Door een CFD te verhandelen krijgt u een indirecte blootstelling aan het onderliggende financiële instrument zonder het te bezitten. Door bij ons te
handelen, ontvangt u door ons blootstelling aan de prestaties van de onderliggende activa, maar ontvangt u geen eigendomsrechten of andere rechten op
dergelijke onderliggende activa. Dit product is alleen geschikt voor speculatieve beleggingsdoeleinden. Dit komt doordat cryptocurrencies een relatief
nieuw type instrument zijn, nog niet gereguleerd moeten worden door de meeste financiële autoriteiten en in de Europese Unie op dit moment niet onder
de Markets in Financial Instruments Directive vallen.
Voor wie is dit account het meest geschikt?
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De handel in dit product is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Dit product is bedoeld voor klanten met een relatief
korte beleggingshorizon die van plan zijn het product te gebruiken voor speculatieve handel, en is niet geschikt voor alle beleggers, maar alleen voor
diegenen die (i) een hoge risicotolerantie hebben, die begrijpen en bereid zijn de risico's, inclusief de risico's verbonden aan margehandel; (ii) beschikken
over de nodige ervaring en kennis over de handel in derivaten en de onderliggende instrumenten; en (iii) financieel in staat zijn om het risico van een
totaal verlies (dwz 100% verlies) van hun geïnvesteerde bedragen te dragen, onder voorbehoud van het beschermingsmechanisme tegen een negatief
saldo dat door de Vennootschap wordt aangeboden.
5. Fiscale overwegingen
Als handelaar in CFD's worden alle winsten beschouwd als belastbaar inkomen. U wordt dan over de winst belast tegen uw marginale belastingtarief. KDNA Financial Services Ltd verstrekt geen jaarlijkse belastingaangiften of informatie over belastingen. Raadpleeg uw financieel adviseur of
belastingadviseur voor verdere fiscale overwegingen.
Waarschuwing: het handelen in CFD's op marge houdt een hoog risiconiveau in en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Historische
gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Uw belegging is gekoppeld aan de marktwaarde van de instrumenten en is
niet gegarandeerd. Uw beleggingsrendement presteert mogelijk niet zoals verwacht en u kunt meer verliezen dan uw eerste storting en moet
mogelijk extra geld storten om uw posities open te houden.
6. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? - Samenvattende risico-indicator (SRI)
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Deze indicator meet
het risiconiveau waaraan uw belegging kan worden blootgesteld. De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De
laagste categorie betekent niet ' risicovrij ' . De CFD's op cryptocurrencies laten een 7 zien op een schaal van 1 tot 7. Ze vertonen daarom (vanwege ook
hefboomwerking en bewegingen in de markten) de hoogste risicokenmerken.
Lager risico
Meestal lagere opbrengsten
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Hoger risico
Meestal hogere beloningen
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De risico-indicator is vastgesteld op 7 vanwege het feit dat het product volatiel is en onderhevig is aan onvoorziene schommelingen, de spreiding kan
toenemen bij verminderde liquiditeit en uw volledige belegging mogelijk in gevaar komt. Beleggers zijn verplicht om vooraf een eerste storting of marge
te betalen wanneer de positie wordt geopend. Handelen op marge kan eventuele verliezen of winsten die u maakt, vergroten. Ga voor meer informatie
over hefboomwerking naar https://finmarket.com/
U verliest nooit meer dan het eigen vermogen van uw handelsaccount, aangezien wij bescherming tegen negatief saldo (NBP) bieden.
Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, waardoor u uw investering geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Dit
omvat zowel uw storting (en) als eventuele opgebouwde winsten. Zorg ervoor dat u de risico's volledig begrijpt en zorg ervoor dat u uw blootstelling
beheert. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met het risiconiveau dat uw gekozen instrumenten met zich meebrengen. U kunt geen
transacties uitvoeren op een instrument dat door een beurs is opgeschort. Als u niet zeker weet hoe u moet beleggen, kan een financieel adviseur u helpen
bij het maken van de juiste keuzes.
7. Prestatiescenario's
Dit is een Key Investor Document (KID) voor de gehele activaklasse van cryptocurrencies. U moet verwijzen naar de prestaties van individuele
cryptocurrencies om rekening te houden met prestaties uit het verleden en prestatiescenario's, aangezien deze hierin niet kunnen worden gepresenteerd. U
wordt echter gewaarschuwd dat cryptocurrencies een relatief nieuwe activaklasse zijn met zeer volatiele prestaties. Raadpleeg voor meer
informatie het Best Execution-beleid van het bedrijf https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Wat gebeurt er als het bedrijf niet kan uitbetalen?
Als de Vennootschap niet aan haar financiële verplichtingen jegens u kan voldoen, kunt u de waarde van uw investering bij de Vennootschap
verliezen. De Vennootschap is echter lid van het Investor Compensation Fund (ICF) voor de Cliënten van CIF's, dat de vorderingen van de gedekte
Cliënten tegen Cyprus Beleggingsondernemingen, leden van de ICF, veiligstelt door middel van de betaling van een schadevergoeding die niet hoger
mag zijn dan € 20.000. in totaal voor elke gedekte cliënt, ongeacht het aantal aangehouden rekeningen, de valuta en de plaats waar de beleggingsdienst
wordt aangeboden. Ga voor meer informatie naar https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Kosten en toeslagen
Voordat u in CFD's gaat handelen, dient u zich vertrouwd te maken met alle eenmalige, doorlopende en incidentele kosten waarvoor uw account
aansprakelijk is. Deze kosten verlagen de nettowinst of vergroten uw verliezen. Kijk hieronder voor meer informatie.
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van onze operationele activiteiten te dekken, inclusief de kosten voor het verkrijgen van markt- /
prijsgegevens van de onderliggende beurzen, de kosten van ons om de handel die u met ons onderneemt af te dekken (als we daarvoor kiezen), de
personeelskosten, onze regelgevende licentiekosten, onze financieringskosten en de marketing- en distributiekosten. We kunnen ook hebben de handel
winsten uit de transacties die u invoert bij ons, bovendien hebben we geen rente op klanten betalen ' geld dat je kan hebben in uw account bij ons.
Raadpleeg uw eigen adviseur om de aard van onze onderstaande kosten en lasten te begrijpen voor het geval u nog vragen heeft over de onderstaande
tabel:
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Verspreidt

Spread is het verschil tussen de biedprijs (verkoopprijs) en de laatprijs (aankoopprijs) en
weerspiegelt gedeeltelijk de spreads van de onderliggende beurs waar het instrument
wordt verhandeld. Onze spreads zijn misschien hybride of variabel. Gegeven de vluchtige
aard van cryptocurrencies, hebben we het recht om spreads te wijzigen op regelmatige
intervallen. Raadpleeg onze https://finmarket.com/account-types/ voor meer informatie
over de spreads die we in rekening brengen en die aanzienlijk kunnen zijn.

Valuta
conversie
tarieven

Investeren in CFD's met een onderliggend actief genoteerd in een andere valuta dan uw
basisvaluta brengt een valutarisico met zich mee, vanwege het feit dat wanneer de CFD
wordt afgewikkeld
in een andere valuta dan uw basisvaluta, kan de waarde van uw rendement zijn
beïnvloed door de omrekening in de basisvaluta.

Eenmalige kosten - At
de tijd van uw handel

Lopende kosten
'S nachts
Rollover Swap
Andere kosten

We brengen nachtkosten in rekening om u te helpen een open Koop of Verkoop te
behouden
positie op CFD's. Dit zijn lopende kosten / kredieten zolang u openstaat
handelt met ons.

Inactieve accounts zijn onderhevig aan een vergoeding, raadpleeg onze website
Inactiviteitsvergoeding https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Commissie toegevoegd op Tied Agents of Business Partners: K-DNA Financial
Services Ltd kan extra commissie in rekening brengen op accounts van klanten, maar de
Tied Agent of de zakenpartner kan verzoeken om kosten in rekening te brengen bij
klanten die zijn geïntroduceerd door hen met een bepaald bedrag, en klanten zullen
worden geïnformeerd over dergelijke kosten overeenkomstig.

10. Hoe kan ik een klacht
indienen?
Wij hanteren een uitgebreid klachtenbeleid. U hebt het recht om op elk moment tijdens uw handelservaring bij ons een klacht in te dienen als u denkt dat
onze service niet aan uw tevredenheid voldoet. Als u een formele klacht wilt indienen, kunt u dat doen door de klachtenprocedure te
doorlopen. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
U kunt contact opnemen met uw accountmanager om een interne auditverzoek te volgen of om bij CySEC te solliciteren voor de kwaliteit van de
diensten die we u hebben aangeboden, als u niet overtuigd bent. U kunt uw klacht voorleggen aan de CySEC op http://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/how-to- klacht / of andere bevoegde autoriteiten. U kunt verwijzen naar de relevante Cypriotische rechtbanken of alternatieve
mechanismen voor geschillenbeslechting (ADR).
11. Overige relevante informatie
Klanten moeten de overeenkomsten voor het openen van een rekening lezen, begrijpen en erkennen voordat ze aan boord gaan. Dergelijke informatie kan
worden geraadpleegd op de Company 's website https://finmarket.com/legal/ Onthulling van het risico, Order Execution beleid, voorwaarden, Conflict of
Interest Policy, Cliëntcategorisatie beleid, beleid inzake klachtenbehandeling en het privacybeleid).

