Traducere din limba engleză în limba română

Document-cheie informativ pentru investitori: CFD-uri pentru criptomonede
1. Introducere
Acest document vă oferă („Clientului”) informații-cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de
marketing și nu este un document imperios din punct de vedere juridic. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă
ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta
să îl comparați cu alte produse. Înainte de a decide deschiderea unui cont, vă sugerăm să citiți întregul document
împreună cu termenii și condițiile. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produsul
Produsul: Contract pentru diferențe „CFD-uri” pentru criptomonede.
Producător: K-DNA Financial Services Ltd, autorizat și reglementat de Cyprus Securities and Exchange Commission
(„CySEC”), licența CIF nr. 273/15 înregistrată la 56, Griva Digeni, Turnul Anna, Etajul 1, 3063 Limassol, Cipru.
Pentru mai multe informații, sunați la + 357 25 254070 sau vă rugăm să ne vizitați la https://finmarket.com/
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.
3. Avertizare generală asupra riscurilor
CFD-urile sunt considerate produse financiare complexe și pot duce la pierderi totale bruște de capital investit și pot
să nu fie adecvate pentru toți investitorii. Înainte de tranzacționare, trebuie să luați în considerare cu atenție obiectivul
dvs. de investiții, nivelul de experiență și apetitul la risc, nu ar trebui să investiți bani pe care nu vă puteți permite să
îi pierdeți, ar trebui să fiți conștienți de tot riscul asociat tranzacționării CFD-urilor și să solicitați sfatul unui consultant
financiar independent din dumneavoastră. aveți îndoieli. CFD-urile cu marjă prezintă un nivel ridicat de risc și
este posibil să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Pentru mai multe detalii cu privire la riscurile implicate, vă
rugăm să consultați clauza de declinare a riscurilor, găsită pe site-ul companiei https://fmmarket.com/
4. Informații despre produs
CFD-ul înseamnă un contract pentru diferențe prin referire la variațiile de preț ale unui activ subiacent. CFD-urile
sunt produse financiare complexe în conformitate cu legea aplicabilă. Acestea sunt tranzacționate pe bază de „overthe-counter” („OTC”) și nu printr-o piață reglementată. CFD-urile sunt acorduri pentru schimbul diferenței de valoare
a unui anumit instrument subiacent între momentul la care este încheiat acordul și momentul la care este încheiat,
permițând investitorilor să reproducă efectul economic al tranzacționării în anumite valute sau alte clase de active.
fără a necesita proprietatea efectivă. La tranzacționarea CFD-urilor nu există schimb fizic de active; prin urmare,
decontarea financiară rezultă din diferența în momentul închiderii poziției și din prețul activului suport (formulat de
contrapartidă) în momentul deschiderii poziției.
Comercianții CFD cumpără unul sau mai multe contracte CFD dacă consideră că valoarea instrumentului de bază va
crește; dimpotrivă, comercianții vând contracte CFD la o anumită valoare dacă consideră că valoarea instrumentului
de bază va decreta. În ambele circumstanțe, dacă prețul instrumentului suport se deplasează în direcția opusă și poziția
este închisă, contul comercianților ar fi debitat pentru pierderea tranzacției (plus orice pierdere relevantă). Investitorii
sunt obligați să plătească un depozit inițial, marjă, în avans, atunci când poziția este deschisă. Tranzacționarea în
marjă poate spori orice pierdere sau câștig pe care îl faceți. Pentru mai multe informații despre efectul de levier, vă
rugăm să vizitați https://finmarket.com/

Obiectivul tranzacționării CFD-urilor este de a permite investitorilor să speculeze cu privire la mișcările pe termen
scurt ale prețului instrumentelor subiacente. CFD-urile sunt produse speculative și încorporează caracteristici ale
produsului, cum ar fi efectul de levier și închiderea automată. Valoarea unui CFD variază în funcție de
comportamentul prețului activului suport, astfel încât să reflecte modificările prețului activului suport, în fiecare
moment. Activele suport ale CFD-urilor oferite de K-DNA Financial Services Ltd sunt următoarele:
https://finmarket.com/cfds/#
Care este instrumentul de bază?
K-DNA Financial Services Ltd poate oferi CFD-uri pe diferite instrumente de bază. În acest caz, activul de bază este
o criptomonedă. Criptomonedele pe care le oferim în prezent ca CFD-uri pot fi găsite pe pagina noastră web
https://finmarket.com/cfds/#
Ce sunt criptomonedele?
Cele mai frecvente criptomonede sunt Bitcoin, Etherium, Litecoin și Ripple. Criptomonedele sunt monede virtuale,
care sunt reprezentări digitale criptate ale valorii care nu sunt emise nici de o bancă centrală, nici de o autoritate
publică, care funcționează ca un mijloc de schimb, o unitate de cont și / sau un depozit de valoare, nu au curs legal în
orice jurisdicție și sunt tranzacționate pe bursele digitale descentralizate nereglementate. Prețul criptomonedelor este
derivat din schimburi de criptomonede specifice și sunt tranzacționate pe bursele de criptomonede.
Obiective
Prin tranzacționarea unui CFD obțineți o expunere indirectă la instrumentul financiar subiacent fără a deține acesta.
Prin tranzacționarea cu noi, primiți de la noi expunerea la performanța activului subiacent, dar nu primiți niciun drept
de proprietate sau alte drepturi asupra unui astfel de activ subiacent. Acest produs este adecvat numai în scopuri de
investiții speculative. Acest lucru se datorează faptului că criptomonedele sunt un tip relativ nou de instrumente,
rămân a fi nereglementate de majoritatea autorităților financiare și în Uniunea Europeană nu sunt, la data prezentată,
acoperite de Directiva privind piețele în instrumente financiare.
Pentru cine este cel mai potrivit acest cont?
Comerțul cu acest produs este extrem de speculativ și implică un risc semnificativ de pierdere. Acest produs este
destinat clienților cu un orizont de investiții pe termen scurt care intenționează să utilizeze produsul pentru
tranzacționare speculativă și nu este potrivit pentru toți investitorii, ci numai pentru cei care (i) au o toleranță ridicată
la risc, înțeleg și sunt dispuși să suporte riscurile implicate, inclusiv riscurile asociate tranzacționării în marjă; (ii)
posedă experiența și cunoștințele necesare despre tranzacționarea cu instrumente financiare derivate și instrumentele
subiacente; și (iii) sunt capabili din punct de vedere financiar să suporte riscul unei pierderi totale (adică 100%
pierderi) din sumele lor investite, sub rezerva mecanismului de protecție a soldului negativ oferit de Companie.
5. Considerații fiscale
În calitate de comerciant de CFD-uri, toate profiturile sunt considerate venituri impozabile. Apoi sunteți impozitat pe
profit la rata dvs. de impozitare marginală. K-DNA Financial Services Ltd nu furnizează declarații fiscale anuale sau
informații despre impozite. Pentru alte considerații fiscale, vă rugăm să consultați consilierul dvs. financiar sau
consultantul fiscal.
Atenție: tranzacționarea CFD-urilor pe marjă prezintă un nivel ridicat de risc și este posibil să nu fie potrivită
pentru toți investitorii. Este posibil ca datele istorice să nu fie o indicație fiabilă pentru viitor. Investiția dvs.
este legată de valoarea de piață a instrumentelor și nu este garantată. Este posibil ca rentabilitatea investiției
dvs. să nu funcționeze conform așteptărilor și este posibil să pierdeți mai mult decât depozitul inițial și ar putea
fi necesar să depuneți fonduri suplimentare pentru a vă menține pozițiile deschise.

6. Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb? - Indicator sumar de risc (ISR)
Indicatorul sumar de risc (ISR) este un ghid pentru nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse.
Acest indicator măsoară nivelul de risc la care poate fi expusă investiția dvs. Categoria de risc nu este garantată și se
poate schimba în timp. Cea mai mică categorie nu înseamnă „fără risc”. CFD-urile pentru criptomonede afișează o
notă de 7 pe o scară clasată de la 1 la 7. Prin urmare, acestea prezintă (datorită, de asemenea, pârghiei și mișcărilor
de pe piețe) cele mai mari caracteristici de risc.
Risc mai scăzut

Risc mai ridicat

Înseamnă recompense mai scăzute

Înseamnă recompense mai ridicate

Indicatorul de risc este setat la 7 datorită faptului că produsul este volatil și este supus unor fluctuații imprevizibile,
spread-ul se poate lărgi cu lichiditate redusă și întreaga investiție poate fi în pericol. Investitorii sunt obligați să
plătească în avans o depunere inițială sau o marjă, atunci când poziția este deschisă. Tranzacționarea în marjă poate
spori pierderile sau câștigurile pe care le faceți. Pentru mai multe informații despre efectul de levier, vă rugăm să
vizitați https://finmarket.com/
Nu veți pierde niciodată mai mult decât capitalul propriu al contului dvs. de tranzacționare, deoarece oferim protecție
a soldului negativ (NBP).
Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare ale pieței, astfel încât ați putea pierde o
parte sau o parte din investiție. Aceasta include atât depozitele dvs., cât și orice profit acumulat. Vă rugăm să vă
asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile și aveți grijă să vă gestionați expunerea. Este important să vă asigurați că
sunteți confortabil cu nivelul de risc pe care îl prezintă instrumentele alese. Nu puteți efectua tranzacții pe un
instrument suspendat de orice schimb. Dacă nu sunteți sigur cum să investiți, un consilier financiar vă poate ajuta să
faceți alegeri adecvate.
7. Scenarii de performanță
Acesta este un document cheie pentru investitori (KID) pentru întreaga clasă de active a criptomonedelor. Ar trebui
să vă referiți la performanța criptomonedelor individuale pentru a ține cont de performanțele anterioare și de scenariile
de performanță, deoarece acestea nu pot fi prezentate aici. Cu toate acestea, sunteți avertizat că criptomonedele sunt
o clasă de active relativ nouă, cu performanțe foarte volatile. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați cea
mai
bună
politică
de
executare
a
companiei
https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Ce se întâmplă dacă compania nu poate plăti?
În cazul în care compania nu își poate îndeplini obligațiile financiare față de dvs., este posibil să pierdeți valoarea
investiției dvs. cu compania. Cu toate acestea, compania este membră a Fondului de compensare a investitorilor (FCI)
pentru clienții CIF-urilor, care asigură creanțele clienților acoperiți împotriva firmelor de investiții din Cipru, membre
ale ICF, prin plata unei compensații care nu poate depăși 20.000 € în total pentru fiecare client acoperit, indiferent de
numărul de conturi deținute, moneda și locul de oferire a serviciului de investiții. Pentru mai multe informații, vă
rugăm să vizitați https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/

9. Comisioane și taxe
Înainte de a începe să tranzacționați CFD-uri, ar trebui să vă familiarizați cu toate costurile unice, în curs și incidentale
pentru care contul dvs. va fi responsabil. Aceste taxe vor reduce orice profit net sau vă vor crește pierderile. Pentru
mai multe informații vă rugăm să verificați mai jos.
Taxele pe care le plătiți sunt utilizate pentru a acoperi costurile activităților noastre operaționale, inclusiv costurile
obținerii datelor de piață / preț de la schimburile subiacente, costurile aferente acoperirii tranzacțiilor pe care le
întreprindeți cu noi (dacă alegem să facem acest lucru), costurile personalului, costurile licenței de reglementare,
costurile de finanțare, precum și costurile de marketing și distribuție. Este posibil să obținem câștiguri din
tranzacționare din tranzacțiile pe care le introduceți cu noi, în plus, nu plătim nicio dobândă pentru banii clienților pe
care îi aveți în contul dvs. la noi.
Vă rugăm să vă consultați propriul consilier pentru a înțelege natura costurilor și tarifelor noastre de mai jos, în cazul
în care aveți întrebări suplimentare în tabelul de mai jos:
Costuri unice - În Spread
Spread (răspândirea) este diferența dintre prețul Bid (prețul de vânzare) și
momentul
(Răspândire) prețul Ask (prețul de cumpărare) și reflectă, parțial, spread-urile bursei
tranzacției
subiacente la care se tranzacționează instrumentul. Spreadurile noastre pot
fi hibride sau variabile. Având în vedere natura volatilă a criptomonedelor,
avem dreptul să schimbăm spread-urile la intervale regulate. Vă rugăm să
consultați https://finmarket.com/account-types/ pentru mai multe
informații despre spread-urile pe care le percepem, care pot fi substanțiale.
Ratele de
conversie
valutară

Taxe în curs de
desfășurare

Alte costuri

Investiția în CFD-uri cu un activ subiacent listat într-o altă monedă decât
moneda de bază implică un risc valutar, datorită faptului că atunci când
CFD este decontat într-o altă monedă decât moneda de bază, valoarea
rentabilității dvs. poate fi afectată conversia în moneda de bază.

Schimbare Încărcăm taxe peste noapte pentru a facilita menținerea unei poziții
peste noapte deschise de cumpărare sau vânzare pe CFD-uri. Acestea sunt taxe / credite
în curs de desfășurare atâta timp cât aveți tranzacții deschise la noi
Conturile inactive sunt supuse unei taxe, vă rugăm să consultați site-ul
Comision de nostru web https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/.
inactivitate
Comisia a adăugat agenților legați sau partenerilor de afaceri: K-DNA
Financial Services Ltd poate percepe comision suplimentar pentru
conturile clienților, cu toate acestea, agentul legat sau partenerul comercial
ar putea solicita taxarea clienților introduși de aceștia cu o anumită sumă,
iar clienții vor fi informați astfel de taxe în consecință.

10. Cum pot depune o reclamație?
Aplicăm o politică cuprinzătoare de gestionare a reclamațiilor. Aveți dreptul să depuneți o reclamație în orice moment
al experienței dvs. de tranzacționare cu noi, unde puteți simți că serviciul nostru nu a îndeplinit satisfacția dvs. Când
doriți să depuneți o reclamație formală, o puteți face prin finalizarea procedurii de reclamație.
https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Veți putea contacta directorul contului dvs. pentru a urmări o cerere de audit intern sau pentru a solicita la CySEC
calitatea serviciilor pe care vi le-am oferit, dacă nu sunteți convinși. Puteți comunica reclamația dvs. către CySEC la
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ sau alte autorități competente. Puteți consulta
instanțele cipriote relevante sau mecanismele alternative de soluționare a litigiilor (ADR).
11. Alte informații relevante
Clienții trebuie să citească, să înțeleagă și să confirme Acordurile de deschidere a contului înainte de îmbarcare. Astfel
de informații pot fi accesate pe site-ul companiei https://finmarket.com/legal/ Dezvăluirea riscurilor, politica de
executare a comenzilor, termenii și condițiile, politica privind conflictele de interese, politica de clasificare a
clienților, politica de tratare a reclamațiilor și politica de confidențialitate).

