Pagrindinio investuotojo informacinis dokumentas:
Kriptovaliutų CFD
1. Įvadas
Šis dokumentas pateikia jums (toliau vadinama „Klientas“) pagrindinę informaciją apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga ir
tai nėra teisiškai įpareigojanti dokumentą. Informacija būtina pagal įstatymą, kuri padės jums suprasti šio produkto pobūdį, rizikos rūšis, išlaidas,
potencialųjį pelną ar nuostolį ir padės jums palyginti jį su kitais produktais. Prieš nuspręsdami atidaryti sąskaitą, siūlome jums perskaityti visą
dokumentą kartu su mūsų terminais ir sąlygomis. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produktas
Gaminys: Sandoris dėl kainų skirtumo, sietinas su kriptovaliutų CFD.
Gamintojas: „K-DNA Financial Services Ltd“, įgaliota ir jos veikla reglamentuojama Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos („CySEC“),
CIF licencija Nr. 273/15, registruota adresu: 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Cyprus (Kipras). Dėl išsamesnės
informacijos skambinkite + 357 25 254070 arba apsilankykite pas mus adresu: https://finmarket.com/
Prekiausite produktu, kuris nėra paprastas ir jį gali būti sudėtinga suprasti.
3. Bendrasis rizikos įspėjimas
CFD laikomi sudėtingais finansiniais produktais ir gali sukelti didelių investuoto kapitalo nuostolių ir netinka visiems investuotojams. Prieš
pradėdami prekybą, turite rūpestingai įvertinti savo investavimo tikslą, patirties lygį ir rizikos apetitą, neturite investuoti pinigų, jei negalite jų
prarasti, turite žinote apie vis su CFD prekybą susijusią riziką ir kreiptis į nepriklausomus finansinius patarėjus, jei kyla abejonių. Maržos CFD
yra labai rizikingos ir gali netikti visiems investuotojams. Išsamesnės informacijos dėl susijusios rizikos, prašome susipažinti su rizikos
atsakomybės atsisakymu, kurį galite rasti bendrovės tinklapyje https://finmarket.com/
4. Produkto informacija
CFD reiškia sandorį, kuris yra sandoris dėl kainų skirtumo, remiantis pasirinktos priemonės kainos pokyčiais. CFD yra sudėtingi finansiniai
produktai pagal taikomą teisę. Jais prekiaujama „nelistinguojamu“ pagrindu ir jie nepriskiriami reguliuojančiai rinkai. CFD yra konkrečiai
pasirinkto instrumento vertės skirtumo apsikeitimo sandoriai tarp laiko, kai sandoris sudaromas, ir kai ji nutraukiama, kurie leidžia
investuotojams padidinti ekonominį prekybos efektą, sietiną su konkrečiomis valiutomis ar kitas turto klases, faktiškai juo nedisponuojant. Kai
prekiaujate CFD, nevyksta fizinis turto pasikeitimas; todėl finansinių sandorių rezultatai dėl pasirinktos priemonės kainų skirtumo pozicijos
atidarymo ir pozicijos uždarymo metu (parengta kitos šalies).
CFD prekiautojai perka vieną ar daugiau CFD sandorių, jei jie mano, kad pasirinkto instrumento vertė didės; atvirkščiai, prekiautojai parduoda
CFD sandorius konkrečia verte, jei jie mano, kad pasirinkto instrumento vertė kris. Abiem atvejais, jei pasirinkto instrumento kaina juda
priešinga kryptimi ir jūsų pozicija uždaroma, jūsų sąskaita būtų debituojama dėl prekybos nuostolio (plius bet kokios susijusios išlaidos).
Investuotojai privalo sumokėti pradinį įnašą, maržą, avansą, kai pozicija atveriama. Prekyba marža gali padidinti jūsų patiriamus nuostolius ar
uždirbtą pelną. Dėl informacijos apie svertą, prašome apsilankyti: https://finmarket.com/
CFD prekybos tikslas - leisti investuotojams spekuliuoti trumpalaikiais pasirinktų instrumentų kainos pokyčiais. CFD yra spekuliaciniai
produktai ir apima produktų savybes, tokias kaip svertas ir automatinis uždarymas. CFD vertė kinta priklausomai nuo pasirinktos priemonės
kainos poslinkio, kad būtų atspindėta pasirinkto turto kainos pokyčius kiekvienu momentu. CFD pasirinktos priemonės, kurias siūlo „K-DNA
Financial Services Ltd“, yra šios: https://finmarket.com/cfds/#
Kas yra pasirinktas instrumentas?
„K-DNA Financial Services Ltd“ gali siūlyti CFD įvairius pasirenkamus instrumentus. Šiuo atveju, pasirinktas instrumentas yra kriptovaliutos.
Kriptovaliutos, kuriuos siūlomos kaip CFD, galima rasti mūsų tinklapyje: https://finmarket.com/cfds/#
Kas yra kriptovaliutos?
Bendriausios kriptovaliutos - „Bitcoin“, „Etherium“, „Liecoin“ ir „Ripple“. Kriptovaliutos yra virtualios valiutos, kurios turi užšifruotą vertės
skaitmeninę išraišką, kurios neleidžia centrinis bankas ar viešoji administracija, kurie funkcionuoja apsikeitimo priemone, sąskaitos vienetas ir
(arba) vertės saugyklą, be teisinio pasiūlymo statuso bet kurioje jurisdikcijoje ir jomis prekiaujama nereguliuojama decentralizuotą skaitmeninę
pasikeitimo platformą. Kriptovaliutų kainodara nustatoma iš konkrečios kriptovaliutos apsikeitimo ir prekiaujama kriptovaliutos apsikeitimų.
Tikslai
Prekiaudami CFD, gaunate netiesioginį pasirinkto finansinio instrumento pelną, jos nedisponuodamas. Prekiaudami su mumis, gaunate
pasirinktos priemonės veiklos pelno dalį, nedisponuodami nuosavybe ar kitomis teisėmis, kurios priskiriamos tokiai pasirinktai priemonei. Šis
produktas tinkamas tik spekuliaciniais investavimo tikslais. Tai yra todėl, kad kriptovaliutos yra santykinai naujo instrumento tipas, lieka
nereguliuojama daugumos finansinių institucijų ir Europos Sąjungoje jos neįtrauktos į rinkas, kaip nurodyta Finansinių instrumentų direktyvoje.
Kam labiausiai tinka ši sąskaita?
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Prekyba šiuo produktu yra labai spekuliatyvu ir apima žymią nuostolių riziką. Šis produktas skirtas klientams, kuris yra santykinai trumpalaikė
investicija skirta spekuliacinei prekybai ir nėra tinkama visiems investuotojams, išskyrus tiems asmenims, kurie (i) nebijo rizikuoti, supranta ir
sutinka prisiimti riziką, įskaitant rizikos rūšis, sietinas su maržos prekyba; (ii) turi reikiamą patirtį ir žinias apie išvestinių instrumentų prekybą ir
pasirinktus instrumentus; bei (iii) finansiškai gali prisiimti bendrųjų investuojamų lėšų nuostolių riziką (t. y. 100% nuostolius), remiantis
neigiama likučio apsaugos mechanizmais, kuriuos siūlo Bendrovė.
5. Mokesčių aspektai
Kaip CFD prekybininkas, visas pelnas laikomas apmokestinamomis pajamomis. Tada apmokestinamas pelnas jums taikomu mokestiniu įkainiu.
„K-DNA Financial Services Ltd“ neteikia metinių mokestinių ataskaitų ar bet kokios informacijos apie mokesčius. Kas dėl kitų mokestinių
aspektų, prašome konsultuotis su savo finansų patarėju ar mokesčių konsultantu.
Warning: Prekiauti maržos CFD yra labai rizikingos ir gali netikti visiems investuotojams. Istoriniai duomenys gali būti nepatikimais
ateities rodikliais. Jūsų investicijos susijusios su instrumento rinkos verte ir neteikia garantijų. Jūsų investicijų grąža gali būti mažesnė
nei tikėtasi ir galite prarasti daugiau nei pradinis jūsų įnašas ir gali reikėti įnešti papildomų lėšų, kad pozicija liktų atvira.
6. Kokios rizikos rūšys ir kokia gali būti gautina grąža? - Suvestinis rizikos rodiklis (SRR)
Suvestinis rizikos rodiklis (toliau „SRL“) yra parametras, pateikiantis šio produkto rizikos lygį, lyginant su kitais produktais. Šis indikatorius
matuoja rizikos lygį, kuri kyla jūsų investicijoms. Rizikos kategorija nėra garantuota ir gali kisti bėgant laikui. Mažiausia rizika nereiškia, kad tai
„nerizikinga“. Kriptovaliutų CFD pateikia 7 kategorijų skalę nuo 1 iki 7. Todėl jos rodo (taip pat dėl sverto ir rinkos poslinkių) aukščiausios
rizikos savybes.
Mažesnė rizika
Paprastai mažesnis pelnas
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Aukštesnė rizika
Paprastai didesnis pelnas
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Rizikos rodiklis nustatytas ties 7, nes produktas yra nepastovus ir veikiami nenuspėjimais svyravimais, spredas gali būti sumažinto likvidumo ir
jūsų visoms ivesticijoms gali kilti rizika. Investuotojai privalo sumokėti pradinį įnašą ar maržą, avansą, kai pozicija atveriama. Prekyba marža
gali padidinti jūsų patiriamus nuostolius ar uždirbtą pelną. Dėl informacijos apie svertą, prašome apsilankyti: https://finmarket.com/
Niekada neprarasite daugiau nei jūsų prekybos sąskaitoje esančios lėšos, ne teikiame Neigiamo likučio apsaugą (NBP).
Šis produktas neapima apsaugos nuo ateities rinkos veiklos rezultatų, todėl galite prarasti dalį ar visas savo investicijas. Tai gali būti tiek jūsų
įnašai, taip pat ir sukauptas pelnas. Prašome užtikrinti, kad visiškai suprantate rizikos rūšis ir pasirūpinkite pelno dalies valdymu. Svarbu
užtikrinti, kad suprastumėte rizikos lygį, sietiną su pasirinktais instrumentais. Negalite sudaryti sandorio dėl instrumento, kurio prekyba buvo
sustabdyta. Jei nesate tikri, kaip investuoti, galite kreiptis į finansinį patarėją, kuris nurodytų, kaip pasirinkti reikiamą priemonę.
7. Veiklos scenarijai
Tai pagrindinis investuotojo dokumentas (KID) visai kriptovaliutų klasei. Privalote vadovautis atskirų kriptovaliutų veiklos rezultatais,
atsižvelgiant į praeities rezultatų ir veiklos scenarijus, kurie gali būti nepateikti čia. Tačiau esate įspėtas, kad kriptovaliutos yra santykinai naujo
produkto klasė, kuriai būdingas veiklos nepastovumas. Dėl išsamesnės informacijos, prašome vadovautis Bendrovės geriausia vykdymo politika
https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Kas atsitinka, jei bendrovė negali sumokėti?
Jei Bendrovė negali patenkinti finansinių įsipareigojimų jums, galite prarasti savo investicijų į bendrovę vertę. Tačiau Bendrovė yra Kipro
investuotojų kompensavimo fondo („ICF“) narė, užtikrinanti padengtų klientų reikalavimus CIF, ICF nariams, mokant kompensaciją, kuri negali
viršyti 20 000 EUR kiekvienam klientui, neatsižvelgiant į turimų sąskaitų skaičių, valiutą ir vietą, kurioje siūloma investicinė paslauga. Dėl
išsamesnės informacijos prašome apsilankyti https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Išlaidos ir sąnaudos
Prieš pradėdami prekiauti CFD, privalote susipažinti su visomis vienkartinėmis, einamosiomis ir atsitiktinėmis išlaidomis, kurios taikomos jūsų
sąskaitai. Šios išlaidos sumažins jūsų grynąjį pelną ar padidins jūsų nuostolius. Išsamesnės informacijos prašome ieškoti toliau.
Jūsų mokamos sąnaudos naudojamos padengti mūsų operacinės veiklos išlaidas, įskaitant rinkos įsisavinimo / kainos duomenų iš pasirinktų
apsikeitimo sandorių išlaidas, apdraudžiant mūsų vykdomą prekybą hedžingu (jei taip pasirinkome), personalo išlaidas, mūsų reglamentuojančios
licencijos išlaidas, mūsų finansavimo išlaidas, taip pat rinkodaros ir platinimo išlaidos. Taip pat galime gauti prekybos pelną, prekiaujant su
mumis sudarytais sandoriais, be to, nemokame jokių palūkanų už lėšas, laikomas jūsų sąskaitoje.
Prašome pasikonsultuoti su savo patarėjais, kad suprastumėte mūsų toliau nurodytų išlaidų ir sąnaudų pobūdžiu, jei turite daugiau klausimų apie
toliau nurodytą lentelę:
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Vienkartinės išlaidos jūsų prekybos metu

Spredai

Spredas - skirtumas tarp Siūlomos kainos (pardavimo kainos) ir Prašomos kaina
(pirkimo kaina) sandorio sudarymo metu, iš dalies, atspindi pasirinkto
apsikeitimo sandorio, kuriuo prekiaujame, spredus. Mūsų spredai gali būti
hibridiniai ar kitami. Atsižvelgiant į nepastovią kriptovaliutų pobūdį, turite teisė
reguliariai
keisti
sprendus.
Prašome
vadovautis
mūsų
https://finmarket.com/account-types/ dėl išsamesnės apie spredus, kuris gali būti
apmokestinamas labai didele apimtimi.

Valiutos
konversijo
s įkainiai

Investuojant CFD pasirinkta priemone, išreikšta valiuta, kuri skiriasi nuo
bazines, apima valiutų riziką, nes kai CFD nustatomas valiuta, kuri skiriasi nuo
jūsų bazinės valiutos, jūsų grąžos vertę gali veikti bazinės valiutos konversija.

Einamosios sąnaudos

Nakties
apsikeitimo
sandoriai

Taikome nakties mokesčius, kad būtų palaikoma atvira CFD pirkimo ar
Pardavimo pozicija. Tai yra einamieji mokesčiai / kreditai, kol jie atidaryti pas
mus.

Kitos išlaidos

Neveiklumo
mokestis

Neaktyvioms sąskaitoms taikomas mokestis, kurį galite rasti mūsų tinklapyje:
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Komisiniai taikomi mūsų pardavimo agentams ar verslo partneriams. „K-NA
Financial Services Ltd.“ gali taikyti papildomus komisinius klientų sąskaitoms,
tačiau pardavimo agentas ar verslo partneris gali pateikti užklausą dėl klientams
nurodytų sumų ir klientai bus atitinkamai informuoti apie tokias sąnaudas.

10. Kaip galiu pateikti skundą?
Taikome išsamią skundų valdymo politiką. Bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą dėl savo parties pas mus, kai manote, kad mūsų
paslaugos neatitiko jūsų lūkesčių. Kai norite pateikti formalųjį skundą, galite užpildyti Skundų nagrinėjimo formą. https://finmarket.com/legalcomplaints-handling-procedure/
Galėsite susisiekti su sąskaitos vykdančiuoju darbuotoju, kad sektumėte vidaus audito užklausą arba galite kreiptis į „CySEC“ dėl jums siūlomų
paslaugų kokybės, jei nesate patenkintas. Galite pateikti savo skundą „CySEC“ http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ ar
kitai kompetentingai administracijai. Galite kreiptis į atitinkamus Kipro teismus ar Alternatyvias ginčo sprendimo (ADR) institucijas.
11. Kita susijusi informacija
Klientai gali perskaityti, suprasti ir patvirtinti sąskaitos atidarymo sutartį, prieš pradėdami prekybą. Tokia informacija gali būti pasiekiama
bendrovės tinklapyje https://finmarket.com/legal/ Rizikos atskleidimas, Užsakymo vykdymas Politika, Terminai ir sąlygos, Interesų konflikto
politika, Klientų kategorijų suteikimo politika, Skundų nagrinėjimo politika bei Privatumo politika).
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