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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
Cfd na Cryptocurrencies
Účel
Tento dokument sa poskytuje vo vzťahu k EÚ Zabalený Maloobchod a Poistenie-na základe Investičných
Produktov Nariadenia. Dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tejto investičného produktu. Nie je
marketingový materiál. Zákon pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty z
tohto výrobku, a ktoré vám pomôžu porovnať ju s inými produktmi vyžadujú informácie.

Produkt
Cfd na Cryptocurrency sú otc produkty obchodované medzi zmluvnými stranami kúpiť alebo predať CFD
s konkrétnym cryptocurrency ako podkladové v známej ceny v očakávaní uzatvorenia obchodu s rozdiel v
zisku. Spoločnosť je oprávnená a riadi Cyprus Securities and Exchange Commission v Cyperskej
Republike, s licenčné číslo 331/17. Pre ďalšie informácie, prosím, volajte +357 25 313540 alebo ísť na
https://fbs.eu/en.

Upozornenie
You are about to purchase a product that je čt simple ond mvy be difficult to understvnd.

Čo sa tohto produktu?
Druh
Chystáte sa obchod v contract for Difference ("CFD") s podkladového nástroja je Cryptocurrencies.
Najčastejšie cryptocurrencies sú Bitcoin, Étereum, Litecoin a Zvlnenie.

Ciele
Cryptocurrencies sú šifrované digitálna reprezentácia hodnoty, ktoré funkcie ako prostriedok výmeny,
zúčtovacej jednotky a/alebo uchovávateľ hodnoty, nemajú štatút zákonného platidla v akejkoľvek
jurisdikcii, a sú obchodované na iných regulovaných decentralizované digitálnych ústrední. Investor
rozhodnúť, obchod s Cfd na Cryptocurrencies pre mnoho dôvodov,, je to zabezpečovacieho ich peňaženky
fyzickej mail holdings, vystavenie Cryptocurrencies ako inflácia zabezpečenie, rozširovanie existujúceho
portfólia klasické triedy aktív alebo dokonca len pre špekulácie cenové rozdiely na generovanie príjmov.

Určené Retailových Investorov
Cfd na Cryptocurrencies sú odvodené z príslušných podkladových cryptocurrency pár (napr. BTC/USD),
ktoré zahŕňajú súčasné nákup/predaj jednej CFD na mailmeny a nákup/predaj z a fiat meny. Meny, ktorá
sa používa ako referenčný sa nazýva citát meny (USD) a mene, v ktorej je citovaná vo vzťahu sa nazýva
základná mena (BTC). Cena CFD kontrakt na Cryptocurrencies pochádza z ceny Cryptocurrency. Investor
má možnosť kúpiť (ísť dlho) na CFD ak investor verí, že základná mena (napr. Bitcoin) bude stúpať vo
vzťahu k citát menu, so zámerom aby neskôr predať (v blízkosti svojho postavenia) na vyššiu hodnotu. Ak
investor verí, že cena citát mene (napr. USD) bude stúpať vo vzťahu k základnej mene, mohol predať (na
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krátko) v CFD, že neskôr si ich kúpiť späť (v blízkosti jeho poloha) za nižšiu cenu, než sa pôvodne dohodli
na ich predávať. Cfd je obchodované na margin (na úver. To znamená, že ste schopní využiť svoje investície
otvorením väčšie pozície ako fondy máte na miesto marže ako kolaterál. Marža je suma, vyhradené na váš
obchodný účet na krytie prípadných strát z otvorenú pozíciu CFD. Je možné, že straty môžu presiahnuť
požadovanej marže. Požiadavky na Margin môžu byť zmenené kedykoľvek, odrážajú podmienky na trhu.
Treba poznamenať, že podkladového nástroja je vlastne nikdy vlastníctve vás a zisku alebo straty je určená
rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou CFD, po odpočítaní všetkých relevantných nákladov
(uvedené nižšie).

Indikátorom Rizika
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Vysoké Riziko

Zhrnutie Rizík Ukazovateľ: 7. Ton skutočné riziko, môžu významne líšiť ak ste v hotovosti v ranom štádiu,
a môžete dostať späť menej. Cryptocurrencies majú veľmi vysoké riziko.
Súhrn indikátorom rizika je návod na úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými výrobkami. To
ukazuje, ako je pravdepodobnosť, že produkt bude prísť o peniaze, pretože pohyby na trhoch, alebo preto,
že nie sme schopní zaplatiť.
Sme označili tento produkt ako 7 z 7, ktoré je najväčšie riziko triedy. Tento ceny potenciálne straty z
cryptocurrency výkon na veľmi vysokej úrovni. Tento ceny potenciálne straty z výkonu môže mať za
následok veľké zisky alebo straty.
Byť si vedomý menové riziko. Môžete prijímať platby v inej mene v závislosti od produktu, takže výsledná
návratnosti môže závisieť na výmenný kurz medzi oboma menami. Toto riziko nie je považovaná za
indikátor uvedené vyššie. Cfd na cryptocurrencies nemajú uplynutí/dátum splatnosti, a preto je len na vás
na otvorenie a zatvorenie pozície.

Výkon Scenáre
Existujú viaceré typy obchodných rizík, vrátane pákového efektu riziko, ktoré by ste mali vedieť pred
začiatkom obchodu. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto výrobku sú uvedené
nižšie , vrátane ale nie sú obmedzené na:
Leverage Riziko
Riziko neobmedzený strata
Marže riziko
Konfliktu Záujmov
, Trhové Riziko,

Neregulovaný, Trhové Riziko,
narušenie Trhu rizikové
menové riziko
Online obchodná platforma, a TO
riziko
riziko Protistrany

Ďalšie konkrétne príklady obchodovania v tomto konkrétnom produkte nájdete tu.
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Tento kľúč informácie dokument nie je špecifické pre konkrétny produkt. Vzťahuje sa na CFD na všetky
cryptocurrency, ktoré ponúkame na našej platforme. Avšak, každý CFD môžete uzatvoriť s nami je určený
len pre vás a vašich možností. Budete zodpovedný za výber podkladových cryptocurrency; pri otvorení a
zatvorení vašej polohy; veľkosť pozície (a preto požadovanej marže, podliehajú marže limity pre Amd Cfd
pre Retailových klientov); a či používať akékoľvek nástroje riadenia rizík, ktoré ponúkame ako stop loss
objednávok. Tabuľka nižšie ukazuje peňazí by ste mohli potenciálne zisk alebo stratíte podľa rôznych
scenárov. Každý z výkonu scenárov je založené na účte len s jedným otvorenej polohe.

Čo sa stane, ak Spoločnosť nie je schopná vyplácať?
V prípade, že sa Spoločnosť stane platobne neschopný a nie je schopná vyplácať svoje investori Retailoví
Klienti môžu mať nárok na náhradu do výšky 20 000 eur, ktorú Investor Compensation Fund nastaviť
Cyprus Securities and Exchange Commission.
Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Kompenzačného Fondu Politiky
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Aké sú náklady ?
Spoločnosť účtuje rozšíril, keď investor obchoduje v CFD. Spread je rozdiel medzi Predať ("cenová
Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena CFD, ktorý je násobený vysporiadať veľkosť. Šírenie za každý podkladové
aktívum je popísané na webovej lokalite Spoločnosti kliknutím tu. Ale každý investor môže mať rôzne
nátierky na všetky alebo niektoré z podkladového aktíva založené na investora história, objem, činností
alebo určitých akciách. Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklad typy nákladov, spolu s ich význam:

Jednorazové
náklady

Opakujúcich sa
nákladov

Spread

je rozdiel medzi nakupovať a predávať cenu

Menový
prevod

nákladov Na konverziu Zisk alebo Strata z obchodov
na menové z vášho Obchodného Účtu

Swap
poplatky

Toto je finančné náklady v prípade, že sa klient rozhodne
vrátiť späť pozíciu, skôr, alebo prevrátiť pozíciu na neskorší
dátum ako dátum splatnosti. V závislosti od toho, či je pozícia
dlhá alebo krátka a prevládajúcich úrokových sadzieb z dvoch
menách meny-pair, váš účet môže byť v prospech alebo na
ťarchu účtu s Swap poplatok.

Na účely príklade budeme predpokladať obchodu jednej veľa BTCUSD (jeden žreb obsahuje jednu
jednotku bitcoin) s 40 USD šíriť. 1 X 1 x 40 us$ = $4. Výške $40 sa prejavia ako plávajúce Loss pri
otvorení transakcie equivalently vo výške základnej meny. Okrem vyššie uvedeného, Spoločnosť
poplatky Splatné na požiadanie Financovania (Z) pre obchodov, ktoré zostávajú otvorené na konci
dennom obchodovaní. To môže byť predmetom kreditná alebo debetná, vypočítaného na základe
príslušných úrokových sadzieb pre meny, v ktorej podkladového nástroja sa obchoduje. Odkladací
poplatky sú k dispozícii live cez mt4 a mt5 platformus, na FBS OBCHODNÍK a na firemných webových
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stránkach. Ak CFD kótované mena sa líši od účet v mene, bude prevedená na účet v mene, na
prevládajúce výmenných kurzov.
Ak nástroja Swap je typ bz,nts, vzorec nižšie sa používa:
Swap Poplatok = Objem * Miesta * veľkosť Zmluvy * (počet dní, v ktorých pozície sú v držbe).
Ak nástroja Swap je typ Peniaze, t. j. USD, vzorec nižšie sa používa:
Swap Poplatok = Objem * Peniaze * (počet dní pozícius konajú).
Vyššie uvedené je vždy prevedené na účet základnej meny. Náklady sa budú líšiť v závislosti na základné
investičné možnosti choose. Konkrétne informácie môžete nájsť https://www.fbs.eu
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