Tradestone Ltd
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
PKIPCP
Účel
Thje document provides s you (ďalej len "Klient") with key information about thje investment product. It je
not marketing materivl. The information je required by low to help you nežiarstand the nkure, risky, costí,
potential goins and losses of thje product and to help you compare it with other products.

Produkt
PKIPCP sú ponúkané Tradestone Limited (ďalej aj "Spoločnosť", "My" alebo "Nás"), zapísaná v
Cyperskej Republiky. 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
PKIPCP skratka pre Podniky pre Kolektívne Investovanie do Prevoditeľných cenných Papierov. Toto sa
vzťahuje na regulačný rámec, ktorý umožňuje na predaj cross-Európa podielových fondov. UCITS fondy
sú považované za bezpečné a dobre riadeným investície a sú obľúbené medzi mnohí investori chcú
investovať v celej Európe.

Ciele
Hlavným cieľom Európskeho rámca PKIPCP bolo vytvoriť jednotný Európsky trh pre retailových
investičných fondov a na uľahčenie cezhraničných investičných fondov ponúka pre drobných investorov

Určené Retailových Investorov
Prehľad Podnikov pre Kolektívne Investovanie Prevoditeľných cenných Papierov (PKIPCP) je podielový
fond založený v Európskej Únii. UCITS fondy sú považované za bezpečné a dobre riadeným investície a
sú populárne v Európe, Južnej Amerike a Ázii medzi investormi, ktorí nechcú investovať do jednej akciovej
spoločnosti, ale skôr medzi diverzifikované podielových fondov rozložené v rámci Európskej Únie.
Jednotlivé PKIPCP investuje do koša rôznych cenných papierov.
Tento produkt sa považuje za non-komplex a je vhodný pre dlhodobé investície (kapitál ochrana a príjmy
v podobe kupónov a záujmu), ale aj pre krátkodobé obchodovanie.

Indikátorom Rizika
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Nízke Riziko

7
Vysoké Riziko

Riziko indikátor pre tento produkt bol stanovený Spoločnosťou na 1 (t.j. najnižšie riziko typicky vyššie
ocenenie), ktoré hodnotí potenciálne straty z budúcnosti výkon na veľmi nízkej úrovni, v dôsledku rôznych
faktorov, vrátane ale nie sú obmedzené na:
• Trhové riziká (možnosť ekonomické straty vyplývajúce z pohybu trhových cien)
• Riziká Volatility
• Úrokové riziko (možnosť ekonomické straty vyplývajúce zo zmeny úrokových sadzieb a ich volatilita
alebo zhody, vrátane zmien tvar úrokovej krivky)
• Riziko likvidity/ Úverové riziko (možnosť ekonomických strát, vyplývajúcich z aktuálneho, podmienené
alebo potenciálne pohľadávky voči akejkoľvek zmluvnej strane, dlžníka alebo dlžník z dôvodu zhoršenia
zmluvnej strany alebo dlžníka je ochota alebo schopnosť vykonávať skutočnú, podmienené alebo
potenciálneho záväzku)
• Riziko protistrany (možnosť ekonomické straty vyplývajúce z úverovej kvality protistrán, s ktorými
Spoločnosť uzavreté. Kreditnej kvality, ktorý sa odráža v externého alebo interného ratingu zmluvných
strán).

Výkon Scenáre
Existuje niekoľko typov 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.

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
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Náklady sa budú líšiť v závislosti na základné investície možností sa rozhodnete. Konkrétne informácie môžete
nájsť https://www.fbs.eú

Aké sú náklady?
Spoločnosť účtuje šíriť a komisiou , keď investor obchoduje na Pkipcp. Spread je rozdiel medzi Predať
("cenová Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena JEDNOTKA , ktorá je násobený vysporiadať veľkosť. Šírenie
za každý podkladové aktívum je popísané na webovej lokalite Spoločnosti kliknutím tu. Nižšie uvedená
tabuľka uvádza príklad typy nákladov, spolu s ich význam:
Aké sú náklady?
Tabuľka nižšie ukazuje rôzne typy kategórií nákladov
jednorazové
náklady

Opakujúce sa
náklady na

Spread

je rozdiel medzi nakupovať a predávať cenu

Komisia

Toto je účtované ako samostatné nákladov na každú transakciu,

Úschova,

To je nabitá, ak držiteľ jednotiek želania, ktoré Tradestone
pôsobí ako dôverníka a má jednotky ako nominant majiteľa.

Riadenie
Poplatkov

Poplatky sú účtované emitent UCITS spravovať jednotiek a robiť
potrebné výpočet potreby do fondu. Zvyčajne je to percento z UCIT
hodnota investícií, a to priamo ovplyvňuje ceny jednotka znížením
to na vopred zadaný dátum.

Ako dlho by som mal držať ho a môžem vziať peniaze von skoro?
Swapy nemajú odporúčané časové obdobie držby, a to je pre investorov podľa vlastného uváženia rozhodnúť,
príslušné časové obdobie držby podľa ich individuálnych obchodnej stratégie a cieľov.
Ako môžem podať sťažnosť?
Klienti, ktorí chcú podať sťažnosť môže tak urobiť podanie sťažnosti formulár nižšie e-mailovú adresu:
complaints@fbs.eu
kompletné sťažuje postup a reklamačný formulár môžete nájsť na internetovej stránke Spoločnosti.

3|Page

