Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov: CFD na kryptomeny
1. Úvod
Tento dokument vám („Klientovi“) poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál ani právne záväzný
dokument. Tieto informácie sú povinné zo zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty spojené s
týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi. Skôr než sa rozhodnete otvoriť si účet, odporúčame vám, aby ste si tieto informácie prečítali, spolu
s obchodnými podmienkami. https://fmmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produkt
Produkt: Rozdielové zmluvy „CFD“ na kryptomeny.
Poskytovateľ: K-DNA Financial Services Ltd, podlieha registrácii a regulácii Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy („CySEC“), Licenčné číslo
CIF 273/15, so sídlom na 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. podlažie, 3063 Limassol, Cyprus. Ak máte záujem o viac informácií, zavolajte na + 357 25
254070 alebo nás navštívte nahttps://fmmarket.com/
Chystáte sa zakúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročné mu porozumieť.
3. Všeobecné upozornenie na riziko
CFD sa považujú za komplexné finančné produkty a môžu viesť k náhlej úplnej strate investovaného kapitálu, a preto nemusia byť vhodné pre všetkých
investorov. Skôr než začnete obchodovať, mali by ste dôsledne zvážiť svoj investičný cieľ, úroveň skúseností a rizikového apetítu. Nemali by ste
investovať peniaze, o ktoré si nemôžete dovoliť prísť, mali by ste si uvedomovať všetky riziká spojené s obchodovaním s CFD a ak máte akékoľvek
pochybnosti, vyhľadať poradenstvo od nezávislého finančného poradcu. Obchodovanie s CFD na maržu nesie vysokú úroveň rizika a nemusí byť
vhodné pre všetkých investorov. Viac podrobností o súvisiacich rizikách nájdete v sekcii o zrieknutí sa rizika na webovej stránke Spoločnosti.
https://fmmarket.com/
4. Informácie o produkte spoločnosti
CFD predstavuje rozdielovú zmluvu s odkazom na variácie ceny podkladového aktíva. Rozdielové zmluvy sú komplexné finančné produkty v súlade s
platnou legislatívou. Obchoduje sa s nimi na voľnom trhu („OTC“) a nie na regulovanom trhu. CFD sú zmluvy na výmenu rozdielu v hodnote
konkrétneho podkladového nástroja medzi časom, kedy sa zmluva otvorí a časom, kedy sa zatvorí, čo umožňuje investorom replikovať ekonomický
efekt obchodovania v konkrétnych menách alebo iných triedach aktív bez potreby skutočného vlastníctva. Pri obchodovaní s CFD nedochádza k žiadnej
fyzickej výmene aktív; preto finančné vysporiadanie vyplýva z rozdielu v čase zatvorenia pozície a ceny podkladového aktíva (ktorú formuluje
Protistrana) v čase otvorenia pozície.
Obchodníci s CFD nakupujú jednu alebo viac zmlúv CFD, ak sú presvedčení, že hodnota podkladového nástroja bude stúpať; naopak, obchodníci
predávajú zmluvy CFD pri konkrétnej hodnote, ak sú presvedčení, že hodnota podkladového nástroja bude klesať. Za obidvoch okolností platí, že ak sa
cena podkladového nástroja pohne opačným smerom a pozícia je zatvorená, z účtu obchodníka sa zúčtuje strata za obchod (vrátane akýchkoľvek
príslušných strát). Od investorov sa vyžaduje, aby zaplatili počiatočný vklad, maržu, vopred pri otvorení pozície. Obchodovanie s maržou môže zvýšiť
akékoľvek vaše straty alebo zisky. Ďalšie informácie o pákovom efekte získate na adrese https://finmarket.com/
Cieľom obchodovania s CFD je umožniť investorom špekulovať o krátkodobých pohyboch ceny podkladových nástrojov. CFD sú špekulatívne produkty
a obsahujú produktové vlastnosti ako je pákový efekt a automatické zatváranie. Hodnota CFD sa líši podľa správania ceny podkladového aktíva, takže
reflektuje zmeny v cene podkladového aktíva v danom momente. Podkladové aktíva CFD, ktoré ponúka spoločnosť K-DNA Financial Services Ltd sú
nasledovné: https://finmarket.com/cfds/#
Čo je to podkladový nástroj?
K-DNA Financial Services Ltd môže ponúkať CFD na rôzne podkladové nástroje. V tomto prípade je podkladovým aktívom kryptomena. Kryptomeny,
ktoré aktuálne ponúkame ako CFD nájdete na našej webovej stránkehttps://finmarket.com/cfds/#
Čo sú to kryptomeny?
Najbežnejšie kryptomeny sú Bitcoin, Etherium, Litecoin a Ripple. Kryptomeny sú virtuálne meny, šifrované digitálne vyjadrenie hodnoty, ktorú
nevydáva centrálna banka ani verejná inštitúcia. Fungujú ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a/alebo úschova hodnoty, nemajú status
zákonného platidla v žiadnej jurisdikcii a obchodujú sa na neregulovaných, decentralizovaných digitálnych burzách. Cena kryptomeny je odvodená od
špecifických kurzov kryptomien a obchodujú sa na burzách kryptomien.
Ciele
Obchodovaním s CFD získavate nepriamu expozíciu voči podkladovému finančnému nástroju bez toho, aby ste ho vlastnili. Keď budete obchodovať s
nami, získate expozíciu voči výkonnosti podkladového aktíva, ale nezískate fyzické vlastníctvo alebo iné práva k takémuto podkladovému aktívu. Tento
produkt je vhodný len na účely špekulatívneho investovania. Dôvodom je, že kryptomeny sú relatívne nový typ nástroja, ktorý nereguluje väčšina
finančných úradov a v Európskej únii k dnešnému dňu nepodliehajú smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).
Pre koho je tento účet najvhodnejší?
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Obchodovanie s týmto produktom je vysoko špekulatívne a zahŕňa významné riziko straty. Tento produkt je pre klientov s relatívne krátkodobým
investičným horizontom, ktorí chcú produkt využiť na špekulatívne obchodovanie a nie je vhodný pre všetkých investorov, len pre tých, ktorí (i)
majú vysokú toleranciu rizika, rozumejú súvisiacim rizikám, vrátane rizika spojeného s maržovým obchodovaním a sú ochotní ho znášať; (ii) majú
nevyhnutné skúsenosti a poznatky o obchodovaní s derivátmi a podkladovými nástrojmi; a (iii) sú finančne schopní znášať riziko totálnej straty (t.j.
100 % straty) investovanej sumy, s ohľadom na mechanizmus ochrany proti negatívnemu zostatku, ktorý ponúka Spoločnosť.
5. Zdaňovanie
Pre obchodníkov s CFD sa všetky zisky považujú za zdaniteľný príjem. Daň sa vymeriava zo zisku podľa vašej prírastkovej daňovej sadzby. K-DNA
Financial Services Ltd. neposkytuje ročné daňové zúčtovanie ani žiadne informácie o dani. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho
finančného alebo daňového poradcu.
Upozornenie: Obchodovanie s CFD na maržu nesie vysokú úroveň rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Historické údaje
nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom do budúcnosti. Vaša investícia je prepojená s trhovou hodnotou nástrojov a nie je garantovaná.
Vaše investičné výnosy nemusia zodpovedať očakávaniam a môžete stratiť viac než svoj počiatočný vklad. Na udržanie otvorených pozícií
sa od vás môže vyžadovať, aby ste vložili dodatočné prostriedky.
6. Aké sú riziká a aké môžem mať výnosy? - Súhrnný ukazovateľ rizika („SRI“)
Súhrnný ukazovateľ rizika („SRI“) je usmernením pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Tento ukazovateľ meria úroveň
rizika, ktorému môže byť vaša investícia vystavená. Riziková kategória nie je garantovaná a môže sa časom meniť. Najnižšia kategória neznamená
úplne bez rizika. CFD na kryptomeny vykazujú stupeň 7 na hodnotiacej škále od 1 do 7. Preto vykazujú (aj kvôli pákovému efektu a pohybom na
trhoch) najvyššie rizikové charakteristiky.
Nižšie riziko
Obvykle nižšie výnosy

Vyššie riziko
Obvykle vyššie výnosy

Ukazovateľ rizika je nastavený na 7 kvôli skutočnosti, že produkt je kolísavý a podlieha nepredvídateľným výkyvom, rozpätie sa môže rozširovať so
zníženou likviditou a celá vaša investícia môže podliehať riziku. Od investorov sa vyžaduje, aby zaplatili počiatočný vklad, alebo maržu, vopred pri
otvorení pozície. Obchodovanie s maržou môže zvýšiť akékoľvek vaše straty alebo zisky. Ďalšie informácie o pákovom efekte získate na adrese
https://fmmarket.com/
Nikdy nestratíte viac ako je imanie na vašom obchodnom účte, pretože ponúkame Ochranu proti negatívnemu zostatku (Negative Balance
Protection – NBP).
Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou na trhu, takže by ste mohli stratiť časť vašej investície, alebo aj celú. To zahŕňa
váš vklad/vklady, ako aj akýkoľvek nahromadený zisk. Prosíme vás, aby ste sa uistili, že plne rozumiete rizikám a starostlivo spravujte svoje
expozície. Je dôležité, aby ste boli uzrozumení s úrovňou rizika, ktoré nesú vaše vybrané nástroje. Nemôžete uzatvárať transakcie so žiadnym
nástrojom, ktorý ktorákoľvek burza stiahla. Ak si nie ste istí ako investovať, finančný poradca vám môže pomôcť rozhodnúť sa správne.
7. Scenáre výkonnosti:
Toto je Kľúčový dokument pre investora (KID) pre celú triedu aktív kryptomien. Mali by ste si preštudovať výkonnosť jednotlivých kryptomien, aby
ste mali prehľad o minulej výkonnosti a scenároch výkonnosti, pretože tieto informácie tu nie sú zahrnuté. Upozorňujeme však, že kryptomeny sú
relatívne novou triedou aktív s veľmi kolísavou výkonnosťou. Viac informácií nájdete v Zásadách najlepšieho vykonávania Spoločnosti.
https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order execution policy.pdf
8. Čo sa stane, ak Spoločnosť nemôže sumu vyplatiť?
Ak Spoločnosť nedokáže splniť svoj finančný záväzok voči vám, môžete stratiť hodnotu investície, ktorú ste urobili so Spoločnosťou. Spoločnosť je
však členom Kompenzačného fondu pre investorov („ICF“), ktorý zabezpečuje nároky krytých klientov voči CIF, ktoré sú členom ICF, a to výplatou
kompenzácie, ktorá nemôže presiahnuť 20.000 € celkom, pre každého krytého klienta, bez ohľadu na počet držaných účtov, menu a miesto ponuky
investičnej služby. Ďalšie informácie o službe získate na adrese https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Náklady a poplatky
Skôr než začnete obchodovať s CFD, mali by ste sa oboznámiť s jednorazovými, pravidelnými a vedľajšími nákladmi, ktoré sa budú účtovať z vášho
účtu. O tieto poplatky sa vám zníži čistý zisk alebo zvýši strata. Ďalšie informácie si prečítajte nižšie.
Poplatky, ktoré zaplatíte, sa používajú na pokrytie nákladov našich prevádzkových činností, vrátane nákladov na získanie údajov o trhu/dátach z
príslušnej burzy, nákladov na zaistenie obchodovania, ktoré s nami podnikáte (podľa nášho rozhodnutia), personálnych nákladov, našich nákladov
na regulačné licencie, našich nákladov na financovanie, ako aj marketingové a distribučné náklady. Môžeme dosahovať aj obchodné zisky z
obchodov, ktoré s nami uzavriete. Okrem toho nevyplácame žiadne úroky z peňazí klientov, ktoré uložíte na účet v našej Spoločnosti.
Obráťte sa na svojho poradcu, aby ste porozumeli povahe nižšie uvedených nákladov a poplatkov, ak máte ďalšie otázky k nasledujúcej tabuľke:
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Jednorazové náklady – V čase Rozpätie
uzavretia obchodu

Rozpätie je rozdiel medzi predajnou cenou (Bid price) a nákupnou cenou (Ask price) a
odráža, čiastočne, rozpätie podkladovej burzy, kde sa nástroj obchoduje. Naše rozpätia
môžu byť hybridné alebo variabilné. Vzhľadom ku kolísavej povahe kryptomien máme
právo meniť rozpätia v pravidelných intervaloch. Viac informácií o rozpätiach, ktoré
účtujeme, a ktoré môžu byť podstatné, nájdete na https://fmmarket.com/account-tvpes/
.

Menové výmenné
kurzy

Investovanie do CFD s podkladovým aktívom v mene inej, než je vaša základná mena,
predstavuje menové riziko, v dôsledku toho, že keď sa CFD vyrovnáva v mene inej ako
je vaša základná mena, hodnota výnosu môže byť ovplyvnená prevodom do základnej
meny.

Pravidelné poplatky

Cez noc
Rollover Swap

Účtujeme si poplatok cez noc za možnosť udržania otvorenej pozície nákupu alebo
predaja CFD. Ide o pravidelné poplatky/kredity po celú dobu, kedy máte u nás otvorené
obchody.

Ďalšie náklady

Poplatok za neaktivitu Neaktívne účty sú spoplatnené, viac informácií nájdete na našej webovej stránke
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Provízia pre viazaných agentov alebo obchodných partnerov: Spoločnosť K-DNA
Financial Services Ltd môže účtovať dodatočnú províziu z účtov klientov, avšak,
viazaní agenti alebo obchodní partneri môžu požiadať o účtovanie určitej sumy za
klientov, ktorých sprostredkovali, a klienti budú o takýchto poplatkoch informovaní.

10. Ako môžem podať sťažnosť?
Uplatňujeme komplexné zásady vybavovania sťažností. Pokiaľ máte pocit, že nie ste spokojní s našimi službami, ste oprávnení podať sťažnosť
kedykoľvek počas svojho obchodovania s našou Spoločnosťou. Ak si želáte podať formálnu sťažnosť, môžete vyplniť formulár sťažnosti.
https://fmmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Budete môcť kontaktovať svojho registrovaného zástupcu a podať žiadosť o vykonanie vnútorného auditu alebo podať na CySEC žiadosť o overenie
kvality služieb, ktoré poskytujeme, ak máte pochybnosti. Svoju sťažnosť môžete nahlásiť CySEC na http://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/how-to-alebo iným kompetentným orgánom. Môžete sa obrátiť na príslušné cyperské súdy alebo mechanizmy alternatívneho riešenia
sporov (ADR).
11. Ďalšie relevantné informácie
Klienti si musia prečítať, porozumieť a potvrdiť dohodu o otvorení účtu predtým, ako začnú obchodovať. Tieto informácie sú k dispozícii na webovej
stránke Spoločnosti https://fmmarket.com/legal/ Zverejnenie informácií o riziku, Vykonávanie príkazov, Zásady, Všeobecné obchodné podmienky,
Zásady riešenia konfliktov záujmov, Zásady kategorizácie klientov, Zásady riešenia sťažností, a Zásady ochrany súkromia).
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