Dokument s ključni podatki za vlagatelje: Pogodbe na razliko glede kriptovalut
1. Uvod
Ta dokument vam (»stranka«) zagotavlja ključne informacije glede tem naložbenem izdelku. To ni tržni material in ni pravno zavezujoč dokument. Ta
informacija je zakonsko obvezna za pomoč pri razumevanju narave, tveganj, stroškov, potencialnega dobička in izgub s tem izdelkom ter za pomoč pri
primerjavi z drugimi izdelki. Pred odločitvijo glede odprtja računa predlagamo, da preberete celoten dokument, skupaj s splošnimi pogoji.
https://fmmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Izdelek
Izdelek: Pogodba na razliko »CFD« glede kriptovalut.
Proizvajalec: Podjetje K-DNA Financial Services Ltd, pooblaščeno in regulirano s strani ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (»CySEC«),
licenca CIF št. 273/15 registrirana na naslovu 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. nadstropje, 3063 Limassol, Ciper. Za več informacij pokličite na številko
+ 357 25 254070 ali nas obiščite nahttps://fmmarket.com/
Pravkar boste kupili izdelek, ki ni enostaven in ga je lahko težko razumeti.
3. Opozorilo glede splošnega tveganja
CFD-ji so smatrani kot kompleksni finančni izdelki in lahko privedejo do nenadne popolne izgube vloženega kapitala in morda niso ustrezni za vse
vlagatelje. Pred trgovanjem morate skrbno razmisliti o vašem cilju naložbe, stopnji izkušenj in pripravljenosti na tveganje, ne smete vlagati denarja,
katerega si ne morete privoščiti izgubiti, morate se zavedati vseh tveganj, povezanih s trgovanjem s CFD-ji ter v primeru dvoma poiskati nasvet
neodvisnega finančnega svetovalca. CFD- ji glede marž predstavljajo visoko stopnjo tveganja in morda niso ustrezni za vse vlagatelje. Za več
podrobnosti glede prisotnih tveganj si oglejte izjavo o zavrnitvi odgovornosti glede tveganj, katero najdete na spletnih strani podjetja https://fmmarket.
com/
4. Informacije o izdelku
CFD-ji pomeni pogodbo, ki je pogodba na razlike prek referenc do sprememb cen osnovne lastnine. CFD-ji so kompleksni finančni izdelki v skladu z
veljavnim zakonom. Z njimi se trguje na zunajborzni (»OTC«) osnovi in ne prek reguliranega trga. CFD-jo so dogovori za zamenjavo razlik v vrednosti
določenega osnovnega instrumenta v obdobju od začetka veljavnosti dogovora do zaključna dogovora, kar vlagateljem omogoča posnemanje
gospodarskega učinka trgovanja, zlasti valut ali drugih razredov lastnine brez potrebe po dejanskem lastništvu. Pri trgovanju s CFD-ji ne prihaja do
fizične izmenjave lastnine; zato finančna poravnava izhaja iz razlike v trenutku zaprtja položaja in cene osnovne lastnine (oblikovane s strani nasprotne
stranke) v trenutku odprtja položaja.
Trgovci CFD kupijo eno ali več pogodb CFD, če domnevajo, da se bo vrednost osnovnega instrumenta povečala; v nasprotju s tem trgovci prodajo
pogodbe CFD pri določeni vrednosti, če domnevajo, da se bo vrednost osnovnega instrumenta zmanjšala. V obeh primerih se cena osnovnega
instrumenta premika v nasprotni smeri in položaj je zaprt, račun trgovca bi bil obremenjen z izgubo trgovskega posla (plus kakršnimi koli ustreznimi
izgubami). Vlagatelji morajo plačati začetni depozit, maržo, in sicer vnaprej, ko se položaj odpre. Trgovanje z maržami lahko poveča kakršne koli
izgube ali dobičke, ki jih ustvarite. Za več informacij glede finančnih vzvodov obiščite https://finmarket.com/
Cilj trgovanja s CFD-ji je omogočanje vlagateljem špekulacijo glede kratkoročnih premikov cen osnovnih instrumentov. CFD-ji so špekulativni izdelki
in vključujejo lastnosti izdelka, kot so finančni vzvodi in samodejno zapiranje. Cena CFD-ja se razlikuje glede na vedenje cene osnovne lastnine, tako
da v vsakem trenutku odraža spremembe cene osnovne lastnine. Osnovna lastnina CFD-jev, ki jo ponuja podjetja K-DNA Financial Services Ltd, je
naslednja: https://finmarket.com/cfds/#
Kaj je osnovni instrument?
Podjetje K-DNA Financial Services Ltd lahko CFD-je nudi za različne osnovne instrumente. V tem primeru je osnovna lastnina kriptovaluta.
Kriptovalute, ki jih trenutno ponujamo kot CFD-je, je mogoče najti na naši spletni stranihttps://finmarket.com/cfds/#
Kaj so kriptovalute?
Najpogostejše kriptovalute so Bitcoin, Etherium, Litecoin in Ripple. Kriptovalute so virtualne valute, ki so šifrirane digitalne predstavitve vrednosti, ki
ni izdana prek centralne banke ali javnega organa, ki delujejo kot sredstvo izmenjave, enota računa in/ali vir vrednosti, nimajo pravnega stanja v kateri
koli pristojnosti in se z njimi trguje na nereguliranih decentraliziranih digitalnih borzah. Cene kriptovalut so izpeljane iz specifičnih borz kriptovalut in
se z njimi trguje na borzah kriptovalut.
Cilji
S trgovanjem CFD pridobite posredno izpostavljenost osnovnemu finančnemu instrumenti brez njegovega lastništva. Prek vašega trgovskega posla z
nami boste prejeli izpostavljenost delovanju osnovne lastnine, vendar ne boste prejeli nikakršnega lastništva ali drugih pravic za takšno osnovno lastnino.
Ta izdelek je ustrezen samo za špekulativne naložbene namene. In sicer zaradi tega, ker so kriptovalute relativno nova vrsta instrumenta, in so
neregulirane s strani večine finančnih organov in v Evropski uniji do tega trenutka niso pokriti z Direktivo o trgih finančnih instrumentov.
Za koga je najbolj primeren ta račun?
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Trgovanje s tem izdelkom je močno špekulativno in vključuje veliko tveganje izgube. Ta izdelek je primeren za stranke z relativno kratkoročnimi
cilji naložbe, ki nameravajo izdelek uporabiti za špekulativno trgovanje, in ni primeren za vse vlagatelje, ampak samo za tiste, ki (i) imajo toleranco
do višjega tveganja, razumejo in so voljne prevzeti vpletena tveganja, vključno s tveganji, ki so povezana s trgovanjem z maržami; (ii) imajo potrebne
izkušnje in znanje glede trgovanja z derivati ter osnovnimi instrumenti; in (iii) so finančno sposobni prevzeti tveganje popolne izgube (tj. 100-%
izguba) vloženih količin, ki so predmet mehanizma zaščite pred negativnim stanjem, ki ga nudi podjetje.
5. Davčni vidiki
Kot trgovec CFD-jev je ves vaš dobiček smatran kot obdavčen dohodek. Potem ste obdavčeni glede na dobiček po vaši mejni davčni stopnji. Podjetje
K-DNA Financial Services Ltd ne nudi letnih davčnih napovedi ali kakršnih koli informacij glede davkov. Glede nadaljnjih davčnih vidikov se
posvetujte z vašim finančnim svetovalcem ali davčnim svetovalcem.
Opozorilo: Trgovanje s CFD- ji glede marž predstavlja visoko stopnjo tveganja in morda ni ustrezno za vse vlagatelje. Zgodovinski podatki
morda niso zanesljivi pokazatelji za prihodnost. Vaša naložba je povezana s tržno vrednostjo instrumentov in ni zagotovljena. Vaš dobiček
na naložbo morda ne bo takšen, kot ste pričakovali, in lahko izgubite več od začetnega depozita ter boste morda morali vložiti dodatna
sredstva, da ohranite vaše položaje odprte.
6. Katera so tveganja in kaj lahko pridobim? - Zbirni kazalnik tveganja (SRI)
Zbirni kazalnik tveganja (SRI) je vodilo glede stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Ta kazalnik meri stopnjo tveganja, kateri
je lahko vaša naložba izpostavljena. Ta kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni »odsotnost
tveganja«. CFD-ji glede kriptovalut prikazujejo stopnjo 7 na razvrstitveni lestvici 1 do 7. Zato imajo (tudi zaradi finančnih vzvodov in premikov na
trgu) najvišje značilnosti tveganja.
Nižje tveganje
Običajno nižji dobiček

Višje tveganje
Običajno višji dobiček

Kazalnik tveganja je nastavljen na 7 zaradi dejstva, da je izdelek nestanoviten in je predmet nepredvidenih nihanj, razlika se lahko poveča z zmanjšano
likvidnostjo in vaša celotna naložba je lahko ogrožena. Vlagatelji morajo plačati začetni depozit oz. maržo, in sicer vnaprej, ko se položaj odpre.
Trgovanje z maržami lahko poveča kakršne koli izgube ali dobičke, ki jih ustvarite. Za več informacij glede finančnih vzvodov obiščite
https://fmmarket.com/
Nikoli ne boste izgubili več od deleža vašega trgovskega računa, saj ponujamo zaščito pred negativnim stanjem (NBP).
Ta izdelek ne vključuje nikakršne zaščite pred prihodnjim delovanjem trga, zato bi lahko izgubili del oz. celotno vašo naložbo. To vključuje tako
vaše depozite kot zbrane dobičke. V celoti se prepričajte, da razumete tveganja in skrbno upravljajte svojo izpostavljenost. Pomembno je zagotoviti,
da se ne počutite neugodno zaradi stopnje tveganja, ki ga prinašajo vaši izbrani instrumenti. Ne boste mogli izvajati transakcij instrumenta, ki je
začasno prekinjen s strani katere koli borze. Če niste prepričani glede načina naložbe, vam lahko finančni svetovalec pomaga pri ustreznih izbirah.
7. Scenariji delovanja
Ključni vlagateljski dokument (KID) za celoten razred lastnine kriptovalut. Upoštevati morate delovanje posameznih kriptovalut, da bi lahko
izkoristili predhodno delovanje in scenarije delovanja, saj ti ne morejo biti predstavljeni v njih. Vendar vas opozarjamo, da so kriptovalute relativno
nov razred lastnine z zelo nestanovitnim delovanjem. Za več informacij glejte politiko najboljše izvedbe podjetja. https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order execution policy.pdf
8. Kaj se zgodi, če podjetje ne more zagotoviti izplačila?
Če podjetje ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti do vas, potem lahko izgubite vrednost vaše naložbe v podjetje. Vendar, podjetje je član
odškodninskega sklada investicijskih (»ICF«) za stranke ciprskih investicijskih družb (»CIF«), ki zagotavlja zahtevke kritih strank do CIF, članov
ICF, prek plačil kompenzacije, ki ne sme presegati skupno 20.000 € za vsako krito stranko, ne glede na njihovo število računov, valuto in mesto
nudenja naložbene storitve. Za več informacij obiščite https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Stroški in takse
Pred začetkom trgovanja s CFD-ji se morate seznaniti z vsemi enkratnimi, tekočimi in naključnimi stroški, katerim bi lahko bil vaš račun izpostavljen.
Ti stroški bodo znižali kakršen koli neto dobiček ali povečali vaše izgube. Za več informacij glejte spodaj.
Stroški, katere plačate, se uporabljajo za kritje stroškov naših operativnih dejavnosti, vključno s stroški pridobivanja tržnih/cenovnih podatkov iz
osnovnih borz, stroški varovanja trgovanja, ki ga izvajate pri nas (če se za to odločimo), stroški osebja, našimi stroški regulativnih licenc, našimi
stroški financiranja ter stroški trženja in distribucije. Morda bomo pridobili tudi koristi od trgovskih poslov, katere izvedete pri nas, še več, ne
plačujemo nobenih obresti na kakršen koli denar stranke, ki ga imate lahko na vašem računu pri nas.
Posvetujte se s svojim lastnim svetovalcem, da bi razumeli obliko naših spodnjih stroškov in taks, če imate dodatna vprašanja glede spodnje tabele:
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Enkratni stroški - v trenutku Razlike
vašega trgovskega posla

Razlika pomeni odstopanje med ponujeno ceno (prodajna cena) in zahtevano ceno
(kupna cena) ter odraža, deloma, razlike osnovne borze, kjer je bil izveden trgovski
posel. Naše razlike so lahko hibridne ali variabilne. Zaradi nestanovitne oblike
kriptovalut si pridržujemo pravico do zamenjave razlike v rednih intervalih. Glejte našo
https://fmmarket.com/account-tvpes/ za več informacij o razlikah, katere lahko
zaračunamo in so lahko znatne.

Pretvorbeni tečaji
valut

Vlaganje v CFD-je z osnovno lastnino, ki je navedena v valuti, ki ni vaša osnovna
valuta, vsebuje tveganje valute, in sicer ker je CFD poravnana v valuti, ki ni v vaši
osnovni valuti, lahko to vpliva na vaš dobiček zaradi svoje pretvorbe nazaj v osnovno
valuto.

Stalni stroški

Čez noč
Zamenjava prenosa

Zaračunavamo stroške čez noč, da vam omogočamo ohranjanje odprtih kupnih ali
prodajnih položajev glede CFD-jev. To so stalni stroški/krediti za celotno obdobje
trgovanja z nami.

Drugi stroški

Taksa za nedejavnost Nedejavni računi so predmet stroškov, glejte našo spletno stran
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Provizija za vezane zastopnike ali poslovne partnerje: Podjetje K-DNA Financial
Services Ltd lahko zaračuna dodatne provizije za račune strank, vendar lahko vezani
zastopnik ali poslovni partner zahteva zaračunavanje določene količine stranki, ki so jo
predstavili, in stranka bo ustrezno obveščena o takšnih stroških.

10. Kako se lahko pritožim?
Uporabljamo obsežno politiko upravljanja pritožb. V katerem koli trenutku ste upravičeni do oddaje pritožbe glede vaše trgovske izkušnje z nami,
če ste mnenja, da naša storitev ni izpolnila vaših pričakovanj. Če želite oddati uradno pritožbo, lahko to storite z izpolnitvijo pritožbenega postopka.
https://fmmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Lahko se obrnete na odgovorno osebo vašega računa, da spremljate interno zahtevo za revizijo oz. da izvedete prijavo CySEC glede kakovosti
storitev, ki smo vam jih nudili, če niste prepričani o njih. Vašo pritožbo lahko sporočite CySEC na http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/howto- complain/ o ali drugim pristojnim organom. Lahko se obrnete na pristojna ciprska sodišča ali mehanizme za alternativno reševanje sporov (ADR).
11. Druge pomembne informacije
Stranka mora pred začetkom prebrati, razumeti in sprejeti dogovore glede odprtja računa. Do takšnih informacij je mogoče dostopati na spletni strani
podjetja https://fmmarket.com/legal/ Razkritje tveganja, Izvedba naročila, Politika, Splošni pogoji, Politika reševanja navzkrižja interesov Politika
kategorizacije strank, Politika upravljanja pritožb in Politika zasebnosti).
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