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DOKUMENT TA'INFORMAZZJONI EWLENIJA
Fiż fuq Cryptocurrencies
L-iskop
Dan id-dokument huwa pprovdut fir-rigward ta'l-UE Ppakkjati-bejgħ bl-Imnut u l-Assigurazzjoni bbażata
fuq il-Prodotti ta'Investiment-Regolament. Id-dokument tipprovdilek l-informazzjoni ewlenija dwar dan ilprodott ta'investiment. Mhuwiex-marketing tal-materjal. Il-liġi biex jgħinek tifhem il-natura, ir-riskji, lispejjeż, il-potenzjal ta'qligħ u telf ta ' dan il-prodott u biex jgħinu lill-tqabbel ma'prodotti oħra li jeħtieġu
l-informazzjoni.

Il-prodott
Fiż fuq Cryptocurrency fuq il-kontro-prodotti tal-nnegozjati bejn kontropartijiet li jixtru jew ibigħu l - a
B'ŻIEDA ma'speċifiċi cryptocurrency bħala bażi fil magħruf prezz fil-antiċipazzjoni ta'l-għeluq talkummerċ bil-differenza fil-profitt. Il-Kumpanija hija awtorizzata u regolat mill-Ċipru it-Titoli u l-Iskambju
tal-Kummissjoni fir-Repubblika ta'Ċipru, bil-numru tal-liċenzja 331/17. Għall-aktar informazzjoni jekk
jogħġbok ċempel +357 25 313540 jew mur https://fbs.eu/en.

Twissija
You are l about to porchaie a preduċt that huwa l-ebdat iimple and may be diffiċult to uerstand.

X'inhu dan il - prodott?
It-tip
Inti dwar il-kummerċ fil-Kuntratt għall-Differenza ("B'ŻIEDA") ma ' l-istrument sottostanti li
Cryptocurrencies. L-aktar komuni cryptocurrencies huma Hekk, Ethereum, Litecoin u Tmewwiġ.

Objettivi
Cryptocurrencies huma kkodifikati diġitali rappreżentanza tal-valur li l-funzjoni bħala mezz ta'skambju,
unità tal-kontijiet, u/jew maħżen ta'valur, ma jkollhom l-istatus ta'valuta legali fi kwalunkwe ġurisdizzjoni
u huma nnegozjati dwar in-non-regolati deċentralizzata diġitali l-iskambji. Investituri jagħżlu li l-kummerċ
fl-Fiż fuq Cryptocurrencies għal ħafna raġunijiet, tkun hedging tagħhom kartiera fiżika kripto holdings,
żieda fil-espożizzjoni għall-Cryptocurrencies bħala l-inflazzjoni hedge, id-diversifikazzjoni eżistenti talportafoll tal-klassika klassijiet ta'assi jew anke sempliċiment għall-ispekulazzjoni tal-differenzi filprezzijiet li jiġġeneraw id-dħul.

Maħsuba Bl-Imnut Tal - Investitur
Fiż fuq Cryptocurrencies huma derivati mill-rilevanti sottostanti cryptocurrency - par (eż. BTC/USD) li
jinvolvu l-xiri simultanju/bejgħ ta'wieħed F'FONDI ta'kriptomunita u l - xiri/bejgħ tal - fiat-munita. Ilmunita li tintuża bħala l-referenza hija msejħa-munita kwotazzjoni (USD) u l-munita li huwa kkwotat firrigward hija msejħa l-bażi tal-munita (BTC). Il-prezz tal-F'FONDI-kuntratt fuq l-Cryptocurrencies joħroġ
mill-prezz ta'l-Cryptocurrency. Investitur għandha l-għażla li tixtri (fit-tul) l - F'FONDI jekk l-investitur
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jemmen li l-munita bażi (eż. Nodi) se żieda fir-rigward ta'l-munita kwotazzjoni, bl-intenzjoni li jbiegħu
aktar tard minnhom (mill-qrib l-pożizzjoni tiegħu) fil-valur ogħla. Jekk l-investitur jemmen li l-prezz ta'l munita kwotazzjoni (eż. USD) se żieda fir-rigward tal-munita bażi, huwa jistgħu jbiegħu (jmorru qasir) l EKWITAJIET, jistennew li aktar tard jixtru lura (mill-qrib l-pożizzjoni tiegħu) bi prezz aktar baxx minn
qabel qablu li jbiegħu minnhom. Fiż huma nnegozjati fuq il-marġni. Dan ifisser li inti kapaċi li jwieżen linvestiment tiegħek mill-ftuħ akbar pożizzjonijiet mill-fondi inti għandek il-post bħala marġni kollaterali.
Il-marġini huwa l-ammont riżervati fuq il-kont tan-negozju biex tkopri l-ebda potenzjal-telf mis-miftuħ
F'FONDI-pożizzjoni. Huwa possibbli li l-telf tista'taqbeż il-marġini meħtieġa. Rekwiżiti tal-marġini jistgħu
jiġu mibdula fi kwalunkwe ħin biex jirriflettu l-kundizzjonijiet tas-suq. Għandu jiġi nnotat li l-istrument
bażiku huwa fil-fatt qatt ma proprjetà inti u l-profitt jew telf huwa determinat mill-differenza bejn ix-xiri u
l-prezz tal-bejgħ tal-EKWITAJIET, mingħajr l-ebda rilevanti l-ispejjeż (dettaljata isfel).

Indikatur Tar-Riskju
1
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Riskju Baxx
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7
Riskju Għoli

Sommarju Tar-Riskju L-Indikatur: 7. Thuwa attwali tar-riskju jista ' jvarja b'mod sinifikanti jekk inti talflus fi stadju bikri u inti tista'tikseb lura inqas. Cryptocurrencies għandhom riskju għoli ħafna.
- Sommarju tar-riskju l-indikatur huwa gwida biex il-livell tar-riskji ta ' dan il-prodott meta mqabbel malprodotti l-oħra. Dan juri kemm huwa probabbli li l-prodott se jitilfu l-flus minħabba tal-movimenti fl-swieq
jew minħabba li aħna qegħdin f'pożizzjoni li tħallas inti.
Għandna kklassifikati dan il-prodott kif 7 minn 7, li hija l-ogħla klassi tar-riskju. Dan ir-rati tal-telf
potenzjali minn cryptocurrency-prestazzjoni fil-livell għoli ħafna. Dan ir-rati tal-telf potenzjali milleżekuzzjoni tista'tirriżulta fil-gwadanji kbar jew telf.
Ikunu konxji tar-riskju tal-munita. Inti tista'tirċievi ħlas fil-munita differenti li jiddependu fuq il-prodott,
sabiex il-ritorn finali ikollok jistgħu jiddependu fuq ir-rata tal-kambju bejn il-żewġ muniti. Dan ir-riskju
ma jitqiesx li l-indikatur murija hawn fuq. Fiż fuq cryptocurrencies jkollhom l-ebda-iskadenza/data talmaturità u għalhekk huwa biex inti miftuħ u qrib il-pożizzjoni tiegħek.

Ix-Xenarji Ta'Prestazzjoni
Hemm għadd ta' tipi ta'negozjar tar-riskju, inklużi l-ingranaġġ tar-riskju, li inti għandek tkun konxju
ta ' qabel il-bidu għall-kummerċ. L-informazzjoni dwar l-fatturi li jaffettwaw il-prestazzjoni ta'dan ilprodott huma dettaljati hawn taħt inkluż iżda mhux limitat għal:
Lieva Riskju
Riskju ta illimitat telf ta'
- Marġni tar-riskji
l-Kunflitti tal-Interess
tas-Suq tar-Riskju

Mhux irregolat-Riskju tas-Suq
tfixkil fis-Suq tar-riskju
tal-kambju Barrani tar-riskju
fuq l-Internet pjattaforma
kummerċ u tar-riskji
Kontroparti tar-riskju

tal-
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Għal aktar speċifika tal-kummerċ l-eżempji fil-dan il-prodott jista ' jinstab hawnhekk.
Din l-informazzjoni ewlenija id-dokument huwa mhumiex speċifiċi għall - prodott partikolari. Dan japplika
għal F'FONDI fuq kwalunkwe cryptocurrency li noffru fuq il-pjattaforma. Madankollu, kull F'FONDI inti
tidħol fis mal-istati uniti hija speċifika biex inti u l-għażliet tiegħek. Inti ser ikunu responsabbli għall-għażla
tal-bażi cryptocurrency; meta inti miftuħ u qrib tiegħek pożizzjoni; id-daqs tal-pożizzjoni tiegħek (u
għaldaqstant il-marġni meħtieġ, suġġett għall-marġni tal-limiti għall-Kripto Fiż għall-klijenti bl-Imnut); u
jekk l-użu kwalunkwe-immaniġġjar tar-riskju l-għodod noffru bħal twaqqaf it-telf l-ordnijiet. It-tabella
hawn taħt turi l-flus li jistgħu potenzjalment-profitt jew titlef taħt xenarji differenti. Kull tal-prestazzjoni
tax-xenarji hija bbażata fuq il-kont wieħed biss pożizzjoni miftuħa.

X'jiġri jekk il-Kumpanija tkun f'pożizzjoni li tħallas?
Fil-każ li l-Kumpanija ssir insolventi u hija f'pożizzjoni li tħallas lill-investituri tagħha, bl-Imnut talKlijenti tista'tkun eliġibbli għall-kumpens ta'sa eur 20,000 mill-Kumpens għall-Investitur jistabbilixxi
Fond ta'Ċipru it-Titoli u l-Iskambju tal-Kummissjoni.
Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok reviżjoni tal-Kumpens għall-Investitur-Fond tal-Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Liema huma l - ispejjeż ?
Il-Kumpanija ħlasijiet firxa meta investitur-kummerċ fuq il-F'FONDI. Firxa hija d-differenza bejn l-Jbiegħu
("Offerta") u Jixtru ("Staqsi") il-prezz tal-F'FONDI li jiġi mmultiplikat bil-daqs jittrattaw. Il-firxa għal kull
assi sottostanti huwa inkarigat fuq il-websajt tal-Kumpanija billi tikklikkja hawn. Iżda kull investitur jistgħu
jkunu differenti tinfirex fuq kollha jew uħud mill-assi sottostanti bbażata fuq l-investitur l-istorja, il-volum,
l-attivitajiet jew ta'ċerti promozzjonijiet. It-tabella hawn taħt turi eżempju ta'tipi ta'spejjeż flimkien maltifsira tagħhom:

Spejjeż
ta'darba

Rikorrenti lispejjeż

t-Tixrid

Din hija d-differenza bejn il-jixtru u jbiegħu l-prezz tal -

konverżjo
ni talMunita
Tpartit
miżati

L-ispiża tal-konverżjoni tal-Profitt jew Telf mis-snajja
li l-munita tal-Kummerċ tiegħek Kont
Dan huwa l-finanzjament tal-ispejjeż fil-każ li l-klijent
jiddeċiedi li roll lura l-pożizzjoni li qabel id-data jew il-qlib
tal-pożizzjoni għal aktar tard data mill-data tal-maturità.
Jiddependi fuq jekk l-pożizzjoni fit-tul jew qasir u lprevalenti-rati tal-imgħax tal-żewġ muniti tal-munita-par, ilkont tiegħek jista'jiġu kkreditati jew ddebitat mal-Tpartit tal ħlas.

Għall-iskop ta'l-eżempju aħna se nassumu li l-kummerċ tal-lott wieħed ta BTCUSD (lott wieħed fih unità
waħda tal-nodi) b' 40 USD - tixrid. 1 X 1 x $40 = $4. L-ammont ta' $40 se jkun rifless bħala varjabbli
Loss mal-ftuħ tal-tranżazzjoni b'mod ekwivalenti għall-ammont ta'bażi tal-munita. Barra minn hekk, ilKumpanija ħlasijiet matul il-Lejl ta'Finanzjament (TA) għall-jittratta li tibqa'miftuħa fl-aħħar ta'l kuljum
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sessjoni tal-kummerċ. Dan jista'jkun suġġett għall-kreditu jew tad-debitu, ikkalkulat fuq il-bażi talrilevanti rati tal-imgħax għall-muniti li l-istrument bażiku huwa nnegozjat. It-tpartit-tariffi huma
disponibbli live permezz tal-mt- 4 u l-mt5 pjattaformas, fuq il-FBS NEGOZJANT u dwar il - Kumpanija
tal - websajt. Jekk il-F'FONDI tal-kkwotati - munita hija differenti mill-kont tal-munita, ser jiġu maqlubin
għall-kont tal-munita tagħhom fil-prevalenti-rati tal-kambju.
Jekk l-istrument tal-Tpartit tat-tip huwa pirekwiżiti, il-formula ta'hawn taħt hija użata:
Swap Ħlas = Volum * Punti * Kuntratt daqs * (numru ta'ġranet li l-pożizzjonijiet huma miżmuma).
Jekk l-istrument tal-Tpartit tat-tip huwa l-Flus, jiġifieri USD, il-formula ta'hawn taħt hija użata:
Swap Ħlas = Volum tal-Flus * * (numru ta'ġranet li l-pożizzjonis huma miżmuma).
'hawn fuq huwa dejjem maqluba għall-kont tal-munita bażi. L-ispejjeż se jvarja skond il-bażi ta'linvestiment għażliet inti spot -se. Informazzjoni speċifika jistgħu jinstabu https://www.fbs.eu
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