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Dokument zawierający kluczowe informacje – Kryptowaluty
Cel dokumentu
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o niniejszym produkcie inwestycyjnym. Nie stanowi on materiału
marketingowego. Przedstawienie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawne i ma pomóc Ci zrozumieć naturę,
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty powiązane z tym produktem oraz porównać ten produkt z innymi produktami.
Produkt
Nazwa produktu: Kontrakty na różnice kursowe (CFD)
Dostarczyciel produktu: Deriv Investments (Europe) Limited („DIEL“), objęta licencją i regulacjami Malta Financial Services
Authority Aby skontaktować się z nami, odwiedź sekcję Kontakt. Ostatnia aktualizacja dokumentu: 12 października 2020 r.
Zamierzasz nabyć skomplikowany produkt, który może być trudny do zrozumienia.
Czym jest ten produkt?
Rodzaj: Kontrakty na różnice kursowe kryptowalut
Kontrakty CFD to forma handlu produktami pochodnymi polegająca na spekulacji bez konieczności posiadania aktywa
bazowego. Umożliwiają spekulację na wielu rynkach, w tym m.in. na rynku forex, kryptowaluty i towary. To produkt
oparty na dźwigni finansowej, umożliwiający kupno lub sprzedaż pozycji poprzez wpłacenie tylko części pełnej wartości
zakładu. Jest to nazywane „wymogiem dot. początkowego depozytu zabezpieczającego“. Handlowanie na kredyt pozwala na
zwiększenie zysków, ale łączy się również z możliwością poniesienia większej straty. Więcej informacji na temat handlowania
z depozytem zabezpieczającym można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Handlowanie kontraktami na różnice kursowe cen kryptowalut oznacza, że opcja inwestycji bazowej jest parą kryptowalut.
Nasze pary kryptowalutowe to zestawienie kryptowaluty, takiej jak Bitcoin z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański.
Kryptowaluta jest zdecentralizowaną walutą wirtualną. Oznacza to, że nie ma nad nią kontroli żaden organ rządowy ani żadna
instytucja finansowa.
Cele
Celem handlowania kontraktami na różnice kursowe jest spekulacja na wzrost lub spadek wartości aktywa bazowego. Zyski i
straty zależą od zmian ceny aktywa bazowego i wielkości pozycji.
Na przykład, jeśli spekulujesz, że cena aktywa wzrośnie, kupisz kontrakt CFD (dalej jako „pozycja długa“) w celu jego
sprzedaży po cenie wyższej niż cena zakupu. Natomiast jeśli spodziewasz się, że cena spadnie, sprzedaż kontrakt CFD (dalej
jako „pozycja krótka“) w celu zakupu aktywa ponownie po cenie niższej niż cena sprzedaży kontraktu. Różnica między
wartością zamknięcia a wartością otwarcia kontraktu będzie stanowić Twój zysk lub stratę, w zależności od Twojej
spekulacji na zmianę ceny (minus koszty wyszczególnione w poniższej sekcji Jakie są koszty?).
Docelowy inwestor indywidualny
Kontrakty CFD są kierowane do inwestorów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów z dźwignią
finansową. Tacy inwestorzy rozumieją główne pojęcia związane z handlowaniem z depozytem zabezpieczającym i wiedzą, jak
działa dźwignia finansowa. Mogą sobie również pozwolić na stratę całej zainwestowanej kwoty.
Okres utrzymania
Kontrakty na różnice kursowe nie mają daty zapadalności i nie ma żadnego zalecanego okresu utrzymania kontraktu. Możesz
otwierać i zamykać pozycje w zależności od swojej indywidualnej strategii handlowej i celów.

Jakie jest ryzyko i co mogę zyskać?
Podsumowanie wskaźnika ryzyka (SRI)
Wskaźnik ryzyka stanowi przewodnik po ryzyku powiązanym z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje
prawdopodobieństwo utraty pieniędzy związane z produktem w wyniku zmian rynkowych lub z naszą niewypłacalnością.
Ten produkt został zaklasyfikowany jako 7 (w skali do 7), co odpowiada najwyższemu poziomowi ryzyka. Wiąże się to z faktem,
że istnieje wysokie prawdopodobieństwo straty przewyższającej początkową kwotę inwestycji. Ceny mogą zmienić się
znacząco w wyniku ekstremalnych zmian na rynku, co może niekorzystnie wpłynąć na Twoją kwotę zwrotu i potencjalnie
możesz stracić całą kwotę salda.

Należy pamiętać o ryzyku kursowym. Otrzymasz wypłaty w innej walucie, więc ostateczna wysokość zwrotu zależeć będzie
od kursu wymiany między dwoma walutami. To ryzyko nie jest wzięte pod uwagę w przypadku powyższego wskaźnika.
W niektórych warunkach konieczne będzie dokonanie dalszych wpłat w celu pokrycia strat. Ewentualna całkowita strata
może znacznie przewyższać zainwestowaną kwotę.
W przypadku tego produktu nie ma żadnego zalecanego okresu utrzymania kontraktu i nie istnieje ochrona kapitału przed
ryzykiem rynkowym, kredytowym ani ryzykiem straty płynności. Warunki rynkowe mogą wpływać na Twój kontrakt i może
on zostać zamknięty po niekorzystnej cenie, która wpłynie znacząco na kwotę zwrotu. To ryzyko nie jest wzięte pod uwagę w
przypadku powyższego wskaźnika SRI.
Aby utrzymać pozycje otwarte, musisz zapewnić odpowiedni poziom depozytu zabezpieczającego na swoim koncie. W
przypadku niekorzystnych zmian cen, jeśli nie zostaną wpłacone dodatkowe środki, w odniesieniu do kontraktu CFD może
zostać zastosowana opcja „stop-out” (automatyczne zamknięcie), co może pomniejszyć całą zainwestowaną kwotę. Jeśli nie
będziemy w stanie wypłacić należnej Ci sumy, możesz stracić całą zainwestowaną kwotę. Możesz jednak skorzystać z
programu ochrony inwestorów (zobacz sekcję „co się stanie, jeśli nie będziemy mogli Ci zapłacić?”).
Scenariusze realizacji
Przedstawione scenariusze pokazują, jak może przebiegać Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami innych
produktów. Poniższa tabela uwzględnia parę kryptowalutową: Bitcoin vs Dolar amerykański (BTC/USD).
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Powyższe scenariusze stresowe pokazują, jak zmiany ceny mogą wpłynąć na wynik Twojej inwestycji. Prezentowane
scenariusze mają wyłącznie charakter orientacyjny. Twój zwrot zależy od zachowania runku i czasu utrzymania kontraktu.
Przedstawione dane nie uwzględniają Twojej indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może wpłynąć na wysokość
zwrotu. Niniejsze scenariusz realizacji zakładają, że masz otwartą tylko jedną pozycję i nie biorą pod uwagę żadnej innej pozycji.
Jeśli posiadasz kilka pozycji, Twoje ryzyko może się sumować i nie ogranicza się do jednej pozycji.
Scenariusze stresowe pokazują możliwą kwotę zwrotu w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie biorą pod uwagę
niemożliwości wypłaty przez nas Twoich środków.
Co się stanie, jeśli firma Deriv Investments (Europe) Limited nie będzie w stanie wypłacić mi środków?
DIEL uczestniczy w Systemie Rekompensat dla Inwestorów, który obejmuje 90 % zobowiązań netto Firmy wobec klienta w
przypadku inwestycji kwalifikujących się do odszkodowania w ramach ustawy o usługach inwestycyjnych – Investment
Services Act do maksymalnej kwoty wypłaty dla jednej osoby wynoszącej 20 000 €. Dowiedz się więcej na temat Systemu
Rekompensat dla Inwestorów w sekcji „Ochrona Twoich środków“ dostępnej w naszych warunkach usługi.
Jakie są koszty?
Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje kosztów związanych z handlem kontraktami na różnice kursowe kryptowalut.
Skład kosztów
Koszty jednorazowe Koszty otwarcia/zakończenia

Spread

Koszty bieżące Koszty utrzymania pozycji przez noc

Swapy

Spread to różnica między ceną zakupu a ceną
sprzedaży. Ten koszt jest ponoszony przy każdym otwarciu i
zamknięciu zakładu. Wysokość spreadu zmienia się w zależności od
warunków rynkowych.
Może zostać naliczona opłata za każdą noc utrzymania otwartej pozycji.
Stawki swapowe zmieniają się w zależności od warunków rynkowych.
Przykładowo:
Zakup 1 partii BTC/USD po 8500. Spread w USD (zmienny) wynosi 30
(30 000 punktów). Stopa swapu w % przy obecnej cenie wynosi 10%.
Opłata swapowa w USD wynosi 2,36. Całkowity koszt w USD to 32,36.
Koszt otwarcia zakładu i utrzymania go przez noc to 0,38%

ład kosztów

Ile czasu należy utrzymać kontrakt i czy można wypłacić pieniądze wcześniej?
Kontrakty na różnice kursowe są typowymi instrumentami krótkoterminowymi i nie są odpowiednie w przypadku
długoterminowych inwestycji. Nie ma żadnego zalecanego okresu utrzymania kontraktu i nie ma żadnych opłat za jego
anulowanie. Możesz otworzyć i zamknąć kontrakt CFD w dowolnym czasie w godzinach rynkowych.
W jaki sposób mogę złożyć skargę?
Skargi można składać na adres e-mailowy: complaints@deriv.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat skarg i sporów,
zapoznaj się z naszą polityką dot. skarg.
Inne istotne informacje
Kontrakty CFD są dostępne na naszej platformie DMT5. Więcej informacji na temat handlowania na kredyt można znaleźć
tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym regulaminem.
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