Dokument s klíčovými informacemi pro investory:
Finanční rozdílové smlouvy (CFD) na kryptoměny
1. Úvod
Tento dokument vám („klientovi“) poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál ani o právně
závazný dokument. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a
ztrátám z tohoto produktu a pomohly vám ho porovnat s jinými produkty. Než se rozhodnete otevřít účet, doporučujeme vám přečíst si celý
dokument spolu s obchodními podmínkami. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produkt
Produkt: Finanční rozdílové smlouvy (CFD) na kryptoměny
Dodavatel: K-DNA Financial Services Ltd, společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro regulaci prodeje cenných papírů
(„CySEC“), licence CIF č. 273/15, registrovaná na adrese 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Kypr. Pro získání dalších
informací volejte +357 25 254070 nebo navštivte webové stránky https://finmarket.com/.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.
3. Obecné varování před riziky
CFD jsou považovány za složité finanční produkty a mohou vést k náhlé úplné ztrátě investovaného kapitálu a nemusejí být vhodné pro všechny
investory. Před obchodováním byste měli pečlivě zvážit svůj investiční cíl, úroveň zkušeností a ochotu riskovat; neměli byste investovat peníze,
které si nemůžete dovolit ztratit, měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním CFD a vyhledat radu od nezávislého finančního
poradce, pokud máte jakékoli pochybnosti. CFD na marži s sebou nesou vysokou úroveň rizika a nemusí být vhodné pro všechny
investory. Další podrobnosti týkající se souvisejících rizik najdete v prohlášení o vyloučení odpovědnosti za riziko na webových stránkách
společnosti https://finmarket.com/.
4. Informace o produktu
CFD znamená smlouvu, která je smlouvou o vyrovnání rozdílů s odkazem na odchylky v ceně podkladového aktiva. CFD jsou komplexní
finanční produkty odpovídající platným zákonům. Obchoduje se s nimi volně „přes přepážku“ (over-the-counter = OTC), nikoli prostřednictvím
regulovaného trhu. CFD jsou dohody o výměně rozdílu v hodnotě konkrétního podkladového nástroje mezi okamžikem uzavření dohody a
okamžikem jejího ukončení, což investorům umožňuje opakovat ekonomický účinek obchodování s konkrétními měnami nebo jinými třídami
aktiv bez nutnosti jejich skutečného vlastnictví. Při obchodování s CFD nedochází k fyzické výměně aktiv; proto je finanční vypořádání
výsledkem rozdílu v době uzavření pozice a ceny podkladového aktiva (formulované protistranou) v době otevření pozice.
Obchodníci s CFD nakupují jeden nebo více kontraktů CFD, pokud se domnívají, že hodnota podkladového nástroje poroste; naopak prodávají
kontrakty CFD za určitou cenu, pokud jsou přesvědčeni, že hodnota podkladového nástroje bude klesat. V obou případech, pokud se cena
podkladového nástroje pohne opačným směrem a pozice je uzavřena, bude z účtu obchodníka stržena ztráta obchodu (plus případná příslušná
jiná ztráta). Investoři jsou povinni zaplatit počáteční vklad, marži, předem při otevření pozice. Obchodování na marži může zvýšit jakékoli ztráty
nebo zisky, kterých dosáhnete. Další informace o pákovém efektu najdete na webu https://finmarket.com/
Cílem obchodování s CFD je umožnit investorům spekulovat s krátkodobými pohyby v ceně podkladových nástrojů. CFD jsou spekulativní
produkty a obsahují takové funkce produktů, jako je pákový efekt a automatické uzavírání. Hodnota CFD se liší v závislosti na chování ceny
podkladového aktiva, takže v každém okamžiku odráží změny v ceně podkladového aktiva. Podkladová aktiva CFD nabízená společností KDNA Financial Services Ltd jsou tato: https://finmarket.com/cfds/#
Co je podkladovým nástrojem?
K-DNA Financial Services Ltd může nabízet CFD na různé podkladové nástroje. V tomto případě je podkladovým aktivem kryptoměna.
Kryptoměny, které aktuálně nabízíme jako CFD, najdete na naší webové stránce https://finmarket.com/cfds/#
Co jsou kryptoměny?
Nejběžnějšími kryptoměnami jsou bitcoin, etherium, litecoin a ripple. Kryptoměny jsou virtuální měny, které jsou šifrovaným digitálním
vyjádřením hodnoty a které nevydává centrální banka ani orgán veřejné moci, fungují jako směnný prostředek, zúčtovací jednotka nebo
uchovatel hodnoty, nemají status zákonného platidla v žádné jurisdikci a jsou obchodovány na neregulovaných decentralizovaných digitálních
burzách. Cena kryptoměn se odvozuje ze specifických kryptoměnových kurzů a obchodují se na kryptoměnových burzách.
Cíle
Obchodováním s CFD získáte nepřímou investici na základě podkladového finančního nástroje, aniž byste jej vlastnili. Při svém obchodování
s námi od nás získáváte investici do výkonnosti podkladového aktiva, ale nezískáváte žádná vlastnická ani jiná práva k tomuto podkladovému
aktivu. Tento produkt je vhodný pouze pro spekulativní investiční účely. Je tomu tak proto, že kryptoměny jsou relativně novým typem
finančního nástroje, většina finančních orgánů je dosud nereguluje a v Evropské unii se na ně k datu tohoto dokumentu nevztahuje směrnice
o trzích finančních nástrojů.
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Pro koho je tento účet nejvhodnější?
Obchodování s tímto produktem je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Tento produkt je určen pro klienty s relativně krátkodobým
investičním horizontem, kteří zamýšlejí produkt používat pro spekulativní obchodování, a není vhodný pro všechny investory, ale pouze pro ty,
kteří (i) mají vysokou toleranci vůči riziku, rozumějí souvisejícím rizikům a jsou ochotni je podstoupit, včetně rizik spojených s obchodováním na
marži; ii) disponují potřebnými zkušenostmi a znalostmi v obchodování s deriváty a podkladovými nástroji; (iii) jsou finančně schopni nést riziko
úplné ztráty (tj. 100 % ztráty) svých investovaných částek s výhradou mechanismu ochrany před záporným zůstatkem, který společnost nabízí.
5. Daňové aspekty
Při obchodování s CFD se všechny zisky považují za zdanitelný příjem. Poté podléháte zdanění zisků vaší mezní sazbou daně. Společnost KDNA Financial Services Ltd nevydává roční daňová přiznání ani neposkytuje žádné informace o daních. Další daňové otázky konzultujte se
svým finančním nebo daňový poradcem.
Varování: Obchodování s CFD na marži s sebou nesou vysokou míru rizika a nemusí být pro každého investora vhodné. Historická data
nemusejí být spolehlivým ukazatelem pro budoucnost. Vaše investice souvisejí s tržní hodnotou nástrojů a nejsou garantovány. Vaše
investiční výnosy nemusejí fungovat podle očekávání a můžete přijít o více, než kolik činil váš původní vklad, a můžete být požádáni
o vklad dalších prostředků, abyste svoje pozice udrželi otevřené.
6. Jaká jsou rizika a co mohu dostat na oplátku? – Souhrnný ukazatel rizik (SRI)
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem k míře rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Tento ukazatel měří míru rizika, kterému může
být vaše investice vystavena. Kategorie rizika není zaručena a může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená „bez rizika“. CFD na
kryptoměny vykazují na stupnici od 1 do 7 stupeň 7. Vyznačují se proto (také z důvodu pákového efektu a pohybů na trzích) nejvyššími
rizikovými charakteristikami.
Nižší riziko
Typicky nižší odměny
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Vyšší riziko
Typicky vyšší odměny
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Ukazatel rizika je nastaven na 7 vzhledem k tomu, že produkt je nestálý a podléhá nepředvídatelným výkyvům; rozpětí se může rozšířit se
sníženou likviditou a může být ohrožena celá vaše investice. Investoři jsou povinni zaplatit počáteční vklad nebo marži předem při otevření
pozice. Obchodování na marži může zvýšit jakékoli ztráty nebo zisky, kterých dosáhnete. Další informace o pákovém efektu najdete na webu
https://finmarket.com/
Nikdy nepřijdete o více než kapitál svého obchodního účtu, protože nabízíme ochranu před záporným zůstatkem (NBP).
Tento produkt však nezahrnuje žádnou ochranu před budoucími výsledky na trhu, takže můžete ztratit část své investice nebo i celou investici.
To znamená jak váš vklad (vklady), tak veškeré akumulované zisky. Ujistěte se, že plně chápete rizika a pečlivě se starejte se o jejich zvládání.
Je důležité zajistit, abyste vám nepůsobila potíže úroveň rizika, kterou vámi zvolené nástroje přinesou. Není možno obchodovat s nástrojem
pozastaveným kteroukoli burzou. Pokud si nejste jisti jak investovat, může vám s vhodnou volbou pomoci finanční poradce .
7. Scénáře výkonnosti
Toto je dokument obsahující klíčové informace pro investory (KID) s klíčovými informacemi pro investory v celé třídě aktiv kryptoměn. Měli
byste sledovat výkonnost jednotlivých kryptoměn, abyste nabyli přehled o minulých výkonech, a výkonnostní scénáře, které zde nemohou být
představeny. Upozorňujeme však, že kryptoměny jsou relativně novou třídou aktiv s velmi nestálým výkonem. Další informace najdete
v zásadách společnosti pro nejlepší způsob provádění https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf.
8. Co se stane, jestliže společnost nebude schopna vyplácet?
Pokud společnost není schopna dostát vůči vám svým finančním závazkům, můžete přijít o hodnotu své investice u společnosti. Společnost je
však členem Fondu pro odškodnění investorů (ICF) pro klienty CIF, který zajišťuje pohledávky krytých klientů vůči kyperským investičním
společnostem, členům ICF, vyplacením odškodnění, které nesmí přesáhnout 20 000 EUR celkem každému krytému klientovi bez ohledu na
počet vedených účtů, měnu a místo nabídky investiční služby. Pro získání dalších informací navštivte web https://finmarket.com/legalinvestment-compensation-fund/.
9. Náklady a poplatky
Dříve než začnete obchodovat s CFD, měli byste se seznámit se všemi jednorázovými, průběžnými a vedlejšími náklady, které si váš účet
vyžádá. Tyto poplatky sníží veškerý čistý zisk nebo zvýší vaše ztráty. Podrobnější informace vizte níže.
Poplatky, které platíte, se používají k pokrytí nákladů na naše provozní činnosti, včetně nákladů na získání údajů o trhu a cenách z podkladových
burz, nákladů na zajištění obchodování, které s námi podnikáte (pokud se tak rozhodneme), náklady na zaměstnance, náklady na regulační
licenci, náklady na financování a náklady na marketing a distribuci. Můžeme také mít obchodní zisky z obchodů, do nichž u nás vstoupíte, navíc
neplatíme žádné úroky z peněz klientů, které máte na svém účtu u nás.
Poraďte se se svým poradcem, abyste porozuměli povaze našich níže uvedených nákladů a poplatků, pokud máte další dotazy k níže uvedené
tabulce:
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Jednorázové náklady –
v době vašeho obchodu

Rozpětí

Rozpětí je rozdíl mezi nabídkovou cenou (prodejní cenou) a poptávkovou cenou
(nákupní cenou) a částečně odráží rozpětí podkladové burzy, kde se s nástrojem
obchoduje. Naše rozpětí mohou být hybridní nebo variabilní. Vzhledem
k nestálosti kryptoměn máme právo rozpětí v pravidelných intervalech měnit.
Další informace o rozpětí, které účtujeme a které mohou být důležité, najdete
nahttps://finmarket.com/account-types/.

Směnné
kurzy měn

Investice do CFD s podkladovým aktivem zapsaným v jiné měně, než je vaše
základní měna, znamená měnové riziko, protože je-li CFD vypořádána v jiné
měně, než je vaše základní měna, může být hodnota vašeho výnosu ovlivněna
jejím převodem do základní měny.

Průběžné poplatky

Převedení pozice
na další den

Účtujeme poplatky za převedení pozice na další den, abychom vám usnadnili
udržení otevřené pozice nákupu nebo prodeje v rámci CFD. Jedná se o průběžné
poplatky / kredity po dobu, kdy s námi máte otevřené obchody.

Ostatní náklady

Poplatek za
nečinnost

Neaktivní účty jsou zpoplatněny, podívejte se na náš web
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/.
Započítaná provize pro smluvní zástupce nebo obchodní partnery: Společnost
K-DNA Financial Services Ltd může na klientských účtech zaúčtovat zvláštní
provizi, avšak smluvní zástupce nebo obchodní partner může požadovat, aby
účtovala klientům, které přivedli, určitou částku, a klienti budou o těchto
poplatcích odpovídajícím způsobem informováni.

10. Postup při stížnostech
Uplatňujeme zásady komplexního řešení stížností. Při svých obchodních činnostech u nás máte právo kdykoli podat stížnost, pokud se
domníváte, že naše služba nevyhověla vašim potřebám. Chcete-li podat formální stížnost, můžete tak učinit v rámci reklamačního řízení.
https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Můžete kontaktovat správce svého účtu, aby vykonal interní audit, nebo požádat Kyperskou komisí pro regulaci prodeje cenných papírů
(CySEC) o kontrolu kvality služeb, které vám poskytujeme, jestliže nebudete spokojeni. Svoji stížnost můžete sdělit CySEC na adrese
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to- complain/ nebo jiným kompetentním úřadům. Můžete se obrátit na příslušné kyperské
soudy nebo využít mechanismů mimosoudního řešení sporů (ADR).
11. Další závažné informace
Klienti si musejí před vstupem do systému obchodování přečíst smlouvy o zřízení účtu, porozumět jí a potvrdit ji. Tyto informace jsou
k dispozici na webových stránkách společnosti https://finmarket.com/legal/ (Poučení o riziku, Zásady provádění objednávek, Obchodní
podmínky, Postup při střetu zájmů, Zásady pro klasifikaci klientů, Postup vyřizování stížností a Zásady ochrany soukromí).
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