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BASFAKTA
CFDs på Cryptocurrencies
Ändamål
Detta dokument tillhandahålles i förhållande till EU: s Paketerade och Försäkring Investeringar Produkter
Förordning. Dokumentet ger dig viktig information om denna investering produkt. Det är inte
reklammaterial. Lag för att hjälpa dig att förstå naturen, risker, kostnader, vinster och förluster av denna
produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter kräver information.

Produkten
CFDs på Cryptocurrency är över disk produkter som handlas mellan motparter att köpa eller sälja en CFD
med en specifik cryptocurrency som underliggande till ett känt pris i väntan på att stänga handeln med en
skillnad i resultat. Företaget är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission i
Republiken Cypern, med licensnummer 331/17. För ytterligare information, vänligen ring +357 25 313540
eller gå till https://fbs.eu/en.

Varning
You are about to purchase a produkt that är nrt sjagmple and meny be djagffjagcult to understand.

Vad är det här för
produkt?
Typ
Du är på väg att handla i ett Kontrakt for Difference ("CFD") med den underliggande instrumentet som
Cryptocurrencies. Den vanligaste cryptocurrencies är Bitcoin, Etereum, Litecoin och Rippel.

Mål
Cryptocurrencies är krypterad digital representation av värde som fungerar som ett medium för utbyte, en
enhet av konto, och/eller en butik som har ett värde, inte har ställning som lagliga betalningsmedel i någon
jurisdiktion och som handlas på icke reglerade decentraliserad digitala stationer. Investerare väljer att
handla med Cfd som är på Cryptocurrencies för många anledningar, det kan vara säkra sin plånbok fysiska
crypto innehav, exponering för Cryptocurrencies som en inflation hedge, diversifiera en befintlig portfölj
av klassiska tillgångsslag eller ens helt enkelt för spekulationer om pris skillnader att generera intäkter.

Som Är Avsedda För Detaljhandeln Investor
CFDs på Cryptocurrencies härrör från den relevanta underliggande cryptocurrency par (t.ex. BTC/USD)
som innebär samtidig köp/försäljning av en CFD av en cryptovaluta och köp/försäljning av en fiat-valuta.
Den valuta som används som referens kallas citat valuta (USD) och den valuta som är noterade i förhållande
kallas basvaluta (BTC). Priset på CFD-kontrakt på Cryptocurrencies härrör från pris av Cryptocurrency. En
investerare kan välja att köpa (gå länge) CFD om investor bedömer att basvaluta (t ex Bitcoin) kommer att
stiga i förhållande till de citat valuta, med avsikt att senare sälja dem (stänga sin position) till ett högre
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värde. Om investor bedömer att priset för citat valuta (t ex USD) kommer att stiga i förhållande till fondens
basvaluta, han kunde sälja (gå kort) på CFD, räknar med att senare köpa tillbaka dem (stänga sin position)
till ett lägre pris än tidigare gått med på att sälja dem. Cfd handlas på marginalen. Detta innebär att du har
möjlighet att dra nytta av din investering genom att öppna större positioner än de medel du har till en plats
som tilläggssäkerhet. Marginalen är ett reserverat belopp på ditt konto för att täcka eventuella förluster från
en öppen CFD-position. Det är möjligt att en förlust kan överstiga det krävs marginal. Marginal krav kan
när som helst ändras för att återspegla villkoren på marknaden. Det bör noteras att den underliggande
instrument är aldrig faktiskt ägs av dig och vinsten eller förlusten bestäms av skillnaden mellan köp-och
säljkurs i CFD, minus alla relevanta kostnader (se nedan).
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Sammanfattning Risken Indikator: 7. Than faktiska risken kan variera avsevärt om du tar in på ett tidigt
stadium och du kan få tillbaka mindre. Cryptocurrencies har mycket hög risk.
Sammanfattning risken för indikatorn är en guide till nivån av risk för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av förändringar
i marknader eller på grund av att vi inte har möjlighet att betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Detta priser potentiella
förluster från cryptocurrency prestanda på en mycket hög nivå. Detta priser potentiella förluster från
prestanda kan resultera i stora vinster eller förluster.
Vara medveten om valutarisken. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta beroende på produkt, så att
den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan två valutor. Denna risk anses inte i indikatorn
visas ovan. CFDs på cryptocurrencies har inget utgångsdatum/förfallodagen och därför är det upp till dig
att öppna och stänga din position.

Prestanda Scenarier
Det finns ett antal typer av trading risk, inklusive utnyttja risker som du bör vara medveten om innan
du börjar att handla. Information om faktorer som påverkar resultaten av denna produkt beskrivs
nedan , inklusive men inte begränsat till:
Utnyttja Risker
Risk för obegränsad förlust
Marginal risk
intressekonflikter
Market Risk

Oreglerade Marknaden Risk
störningar på Marknaden risk
valutarisk
Online trading plattform och DET risk
Motpartsrisk

För mer specifik handel exempel i denna specifika produkt kan hittas här.
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Denna basfakta är inte specifika för en viss produkt. Det gäller för en CFD på någon cryptocurrency som
vi erbjuder på vår plattform. Men varje CFD som du ingår med oss är specifika för dig och dina val. Du
kommer att vara ansvarig för att välja den underliggande cryptocurrency, när du öppnar och stänger din
position, storlek av din position (och därför den marginal som krävs, under förutsättning att marginalen
gränser för Crypto Cfd handel för privatkunder); och om du vill använda någon risk management verktyg
som vi erbjuder, såsom stop-loss-ordrar. Tabellen nedan visar de pengar som du skulle kunna vinna eller
förlora under olika scenarier. Var och en av prestanda scenarier bygger på ett konto med endast en öppen
position.

Vad händer om Företaget inte kan betala ut?
I händelse av att Bolaget blir insolvent och inte kan betala ut till sina investerare, icke-professionella
Kunder kan vara berättigade till en ersättning på upp till 20 000 euro av ersättningsfonden för Investerare
som inrättats av Cyprus Securities and Exchange Commission.
För mer information vänligen se vår Investor Compensation Fund Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Vad är kostnaderna ?
Företaget tar ut en spridning när en investerare avslut på CFD. En spread är skillnaden mellan att Sälja
("Bid") och Köpa ("Ask") priset på CFD som är multiplicerat med storleken. Spridningen för varje
underliggande tillgång är detaljerade på Bolagets hemsida genom att klicka här. Men varje investerare kan
ha olika pålägg på alla eller vissa av de underliggande tillgångar som baseras på investors historia, volym,
verksamhet eller vissa kampanjer. Tabellen nedan visar en illustration av olika typer av kostnader
tillsammans med deras innebörd:

Engångskostna Sprid
der
Valuta

Återkommande
kostnader

Swapavgifter för

Detta är skillnaden mellan köp-och säljkurs
kostnaden för konvertering Vinst eller Förlust från
trades valuta för din Handel Konto
Detta är finansieringskostnaden i fall klienten bestämmer sig
för att rulla tillbaka den position till en tidigare tidpunkt eller
rulla över positionen till ett senare datum än förfallodagen.
Beroende på om placeringen är lång eller kort och rådande
räntesatser av två valutor valuta-par, kommer ditt konto att
krediteras eller debiteras med Swap - avgift.

För att exemplet kommer vi att anta att en handel av en hel del BTCUSD (en hel del innehåller en enda
enhet av bitcoin) med 40 USD spread. 1 X 1 x $40 = $4. Beloppet av $40 kommer att återspeglas som en
flytande Loss vid öppnandet av transaktionen ekvivalent i det belopp som basvaluta. I tillägg till
ovanstående Företaget avgifter över Natten Finansiering (AV) för erbjudanden som fortfarande är öppna i
slutet av den dagliga handel session. Detta kan bli föremål för kredit-eller bankkort, beräknat på grundval
av den relevanta räntor för de valutor som underliggande instrument handlas. Swap-avgifter finns
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tillgängliga live via mt4 och mt5 plattformens, på FBS NÄRINGSIDKARE och på Bolagets webbplats.
Om CFD citerad valuta skiljer sig från kontots valuta, kommer det att omvandlas till kontots valuta till
rådande valutakurser.
Om instrumentet är Swap-typ ip -nts, formeln nedan användas:
Swap Avgift = Volym * Poäng * Kontrakt storlek * (antal dagar de positioner som hålls).
Om instrumentet är Swap-typ är Pengar, dvs USD, formeln nedan användas:
Swap Avgift = Volym * Pengar * (antal dagar positions hålls).
Ovanstående är alltid omvandlas till kontots basvaluta. Kostnaderna kommer att variera beroende på den
underliggande investeringen alternativ du choose. Viss information kan hittas https://www.fbs.eu
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