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VIGTIGE OPLYSNINGER DOKUMENT
Cfd ' er på lad os starte
Formål
Dette dokument er fastsat i forhold til EU ' s Pakket Detail-og forsikringsbaseret Investering Produkter
Forordning. Dokumentet giver dig vigtige oplysninger om denne investering produkt. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Lov til at hjælpe dig med at forstå naturen, risici, omkostninger, mulige gevinster
og tab af dette produkt, og til at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter kræver
oplysninger.

Produkt
Cfd ' er på Cryptocurrency er over the counter produkter, som handles mellem modparterne til at købe eller
sælge en CFD med en bestemt cryptocurrency som underliggende i en kendt pris i forventning om
afslutning af handlen med en forskel i resultatet. Virksomheden er autoriseret og reguleret af Cypern
Securities and Exchange Commission i Republikken Cypern, med licens nummer 331/17. For yderligere
information bedes du ringe til +357 25 313540 eller gå til https://fbs.eu/en.

Advarsel
You are about to purchase a produkt that er ingent sjegmple and meny be djegffjegkult to understand.

Hvad er dette produkt?
Type
Du er ved at handle i en Contract for Difference ("CFD") med det underliggende instrument er lad os
starte. De mest almindelige lad os starte er Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Ripple.

Mål
Lad os starte er krypterede digitale repræsentation af værdi, der kan fungere som et medium for udveksling,
en regningsenhed, og/eller en butik af værdi, ikke har status som lovligt betalingsmiddel i nogen
jurisdiktion, og handles på ikke-regulerede decentral digital udveksling. Investor vælger at handel med cfd
' er på lad os starte for mange grunde, være det afdækning af deres tegnebog fysiske crypto bedrifter, at få
eksponering til lad os starte som en inflation hæk, en diversificering af en eksisterende portefølje af
klassiske aktivklasser, eller endda blot for spekulation af prisforskelle til at generere indtægter.

Beregnet Detail - Investor
Cfd ' er på lad os starte er afledt af det relevante underliggende cryptocurrency par (f.eks. BTC/USD), der
involverer den samtidige køb/salg af en CFD på en cryptovaluta og køb/salg af en fiat valuta. Den valuta,
der er anvendt som reference kaldes citat valuta (USD), og den valuta, der er angivet i forhold kaldes
basisvalutaen (BTC). Prisen for CFD kontrakt på lad os starte stammer fra den pris af Cryptocurrency. En
investor har mulighed for at købe (long) af CFD , hvis investor mener, at den basisvaluta (f.eks Bitcoin) vil
stige i forhold til det tilbud, valuta, med den hensigt senere at sælge dem (luk hans position) til en højere
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værdi. Hvis investor mener, at prisen for citat valuta (fx USD) vil stige i forhold til basisvaluta, han kunne
sælge (gå kort) den CFD, forventer, at man senere købe dem tilbage (lukke sin position) til en lavere pris
end tidligere aftalt at sælge dem. Cfd ' er handles på margin. Dette betyder, at du er i stand til at udnytte din
investering ved at åbne større positioner end de midler, du har til sted, som marginsikkerhed. Den margin
er beløbet reserveret på din handel konto til at dække eventuelle tab fra en åben CFD position. Det er muligt,
at et tab kan overstige den krævede margen. Margin krav kan til enhver tid ændres for at afspejle
markedsvilkårene. Det skal bemærkes, at det underliggende instrument er faktisk aldrig ejet af dig, og
fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem købs-og salgspris for CFD, minus alle relevante
omkostninger (beskrevet nærmere nedenfor).
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Høj Risiko

Resumé Risiko Indikator: 7. Than faktisk risiko kan variere betydeligt, hvis du kontanter i på et tidligt
tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Lad os starte har en meget høj risiko.
Resumé risiko indikator er en guide til det niveau af risiko for, at dette produkt i forhold til andre produkter.
Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markederne, eller
fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt, som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Denne rabat eventuelle
tab fra cryptocurrency performance på et meget højt niveau. Denne rabat potentielle tab som følge af
udførelsen kan resultere i store gevinster eller tab.
Være opmærksom på valuta risiko. Du kan modtage betalinger i en anden valuta, afhængigt af produktet,
så det endelige afkast, du får, kan afhænge af kursen mellem de to valutaer. Denne risiko ikke anses for i
indikatoren vist ovenfor. Cfd ' er på lad os starte har ingen udløbsdato/løbetid og det er derfor op til dig at
åbne og lukke din position.

Performance Scenarier
Der er en række typer af handel med risiko, herunder gearing risiko, som du bør være opmærksom
på, inden du begynder at handle. Oplysninger om faktorer, der påvirker effektiviteten af dette produkt,
der er beskrevet nedenfor , herunder, men ikke begrænset til:
Gearing Risiko
Risikoen for ubegrænset tab
Margin risiko,
interessekonflikter
markedsrisiko

Ureguleret Marked Risiko
for markedsforstyrrelser risiko
valutarisiko
Online handelsplatform og DEN risiko
modpartsrisiko

For mere specifikke handel eksempler på dette specifikke produkt kan findes her.
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Denne centrale investorinformation er ikke specifikke for et bestemt produkt. Det gælder for en CFD på
nogen cryptocurrency, som vi tilbyder på vores platform. Men hver CFD du træder ind i hos os er specifikt
for dig og dine valg. Du vil være ansvarlig for valget af den underliggende cryptocurrency, når du åbner og
lukker din position; størrelsen af din position (og dermed den margin, der kræves, er underlagt margin
grænser for Crypto-cfd ' er for detailkunder); og om at bruge enhver risiko management værktøjer, vi
tilbyder som stop-loss ordrer. Tabellen nedenfor viser de penge, du kan potentielt vinde eller tabe under
forskellige scenarier. Hver af de resultater scenarier er baseret på en konto med kun én åben position.

Hvad sker der, hvis Virksomheden ikke er i stand til
at betale?
I tilfælde af, at Selskabet bliver insolvent og ude af stand til at betale ud til sine investorer, Detailhandel,
Kunder kan være berettiget til en erstatning på op til €20,000 af Erstatning Fond, der er oprettet af Cypern
Securities and Exchange Commission.
For mere information bedes du gennemgå vores Investor Fond for Erstatning Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvad er omkostningerne ?
Virksomheden opkræver en spredning, når en investor handler på CFD. Spread er forskellen mellem at
Sælge ("Bud") og Køber ("Stille") pris på CFD, der er ganget med den del størrelse. Spredningen for hver
underliggende aktiv er beskrevet på Selskabets hjemmeside ved at klikke her. Men hver investor kan have
forskellige spreads på alle eller nogle af de underliggende aktiv, der er baseret på investors historie, bind,
aktiviteter eller visse kampagner. Nedenstående tabel viser en illustration af forskellige typer af
omkostninger, der sammen med deres betydning:

Engangsomkost Sprede
ningerne
valutaomr
egning
Tilbagevendende Swap fee
omkostninger

Dette er forskellen mellem købs-og salgskurs
omkostningerne ved konvertering af Fortjeneste eller
Tab fra handler til valutaen for din Handel Konto
Dette er finansiering omkostninger i tilfælde af at kunden
beslutter sig for at rulle tilbage til den position til en tidligere
dato eller rulle over den holdning til en senere dato end den
udløbsdato. Afhængigt af, om den position er lang eller kort,
og de gældende renter på de to valutaer valuta-par, kan din
konto blive krediteret eller debiteret med Swap - gebyr.

For det formål, for eksempel vil vi antage, at en handel af en masse BTCUSD (en masse indeholder en
enkelt enhed af bitcoin) med 40 USD spredning. 1 X 1 x $40 = $4. Mængden af $40 , vil blive afspejlet
som en flydende Loss ved at åbne de tilsvarende transaktion på beløb, der er base valuta. I tillæg til
ovenstående, at Virksomheden opkræver Natten Finansiering (AF) for tilbud, der forbliver åbne i
slutningen af den daglige handel session. Dette kan være underlagt kredit-eller betalingskort, der er
beregnet på grundlag af de relevante rentesatser for de valutaer, som det underliggende instrument
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handles. Swap gebyrer, der er tilgængelige live gennem mt4 og mt5 platforms, på FBS
ERHVERVSDRIVENDE og på Selskabets hjemmeside. Hvis CFD 's citerede valuta adskiller sig fra den
konto' s valuta, vil den blive konverteret til konto ' s valuta på de gældende valutakurser.
Hvis apparatet er Swap type er points, den nedenstående formel bruges:
Swap-Afgift = Volumen * Point * Kontrakt størrelse * (antallet af dage de holdninger, der er afholdt).
Hvis apparatet er Swap type er Penge, altså USD, den nedenstående formel bruges:
Swap-Afgift = Volumen * Penge * (antallet af dage i den position,s er afholdt).
Ovenstående er altid konverteret til den konto, der er base valuta. De omkostninger vil variere afhængigt
af den underliggende investering muligheder, du choose. Specifikke oplysninger kan findes
https://www.fbs.eu
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