
Chystáte se zakoupit produkt, který je sofistikovaný a může být obtížné mu porozumět.

Pojistné plnění Žádné

Obdob:Spotový CFD nástroj nemá datum splatnosti. Tento nástroj nepředpokládá žádnou předem stanovenou dobu držení investice ani vypršení platnosti 
smlouvy – jedná se o otevřenou investici, kterou můžete koupit i prodat podle vlastního uvážení. Informace o obchodních hodinách naleznete na 
internetových stránkách ITEU.

Jaká jsou rizika a co bych mohl(a) získat?

Ukazatel rizika Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Ukazuje pravděpodobnost ztráty peněz kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit. Tomuto produktu jsme přiřadili hodnotu 7 ze 7, 
což je nejrizikovější třída. Potenciální ztráty z budoucího výkonu při nepříznivých tržních podmínkách jsou tedy hodnoceny jako vysoce pravděpodobné. 
Pamatujte na měnové riziko. Když obchodujete CFD, který je denominován v jiné než podkladové měně nebo měně, ve které u nás máte vedený účet, 
všechny marže, zisky, ztráty a finanční úvěry a debety související s tímto CFD se počítají v měně, ve které je CFD kontrakt denominován. Toto riziko není ve 
výše uvedeném indikátoru zohledněno. Za určitých okolností, pokud vás účet nedisponuje dostatečným vlastním kapitálem pro splnění maržových 
požadavků, budou vaše otevřené pozice uzavřeny. Celková ztráta, která vám může vzniknout, může výrazně přesáhnout počáteční maržový požadavek, ale 
nesmí překročit výši vlastního kapitálu na vašem retailovém CFD účtu. Možná nebudete moci svou pozici jednoduše uzavřít nebo budete muset prodat za 
cenu, která výrazně ovlivní váš realizovaný zisk / vaši realizovanou ztrátu. Trhy mohou přes noc klesnout, a možná tak nebudeme schopni uzavřít vaši pozici na 
ceně, která by zabránila ztrátám vyšším, než byla původně vložená marže. Pokud vám navíc společnost Instant Trading EU LTD není schopna vyplatit dlužnou 
částku, mohli byste o celou svou investici přijít.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

Typ: Mimoburzovní („OTC“) derivát CFD („CFD“) – Akciový koš CFD

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen investorům, kteří chtějí získat expozici vůči podkladovým akciím a kteří rozumí, že držením tohoto 
nástroje získají expozici vůči podkladovému aktivu na základě pákového efektu a mohou ztratit více než počáteční marži složenou při otevření pozice. 
Upozorňujeme ale, že ESMA stanovuje, že celkové ztráty vykázané retailovým investorem nemohou přesáhnout finanční prostředky investované na retailovém 
CFD účtu.


Na svůj retailový CFD účet vložíte například 10 000 EUR a otevřete dlouhou pozici s nominální hodnotou 20 000 EUR. Počáteční marže zaplacená za otevření 
pozice činí 4 000 EUR. Pokud pozice ztratí 15 % své počáteční hodnoty a bude uzavřena, vykážete ztrátu ve výši 3 000 EUR.


Cíle: 
 Akciový koš CFD vám umožní získat expozici vůči cenovým pohybům podkladových akci
 Akciový koš CFD je dohodou mezi vámi a společností Instant Trading EU Ltd o výměně rozdílu ceny podkladového aktiva za určité časové období. Rozdíl v 

cenách, který má být vyměněn, je určen změnou ceny podkladových akcií. Koš akcií CFD můžete nakoupit (dlouhá pozice) nebo prodat na krátko podle 
vašeho názoru na budoucí vývoj trhu

 Koš akcií CFD je pákovým produktem, který vyžaduje složení menšího množství hotovosti jako marže, než je nominální hodnota pozice. Retailovým 
investorům nařizuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) minimální počáteční marži ve výši 50 % nominální hodnoty koše akcií CFD, v závislosti 
na konkrétních akciích, a požaduje, aby ITEU zlikvidoval otevřené pozice, pokud vlastní kapitál (hotovostní CFD a nerealizované P&L CFD) na vašem CFD 
účtu klesne pod 50 % požadavku na počáteční marži pro všechny pozice CFD. ITEU navíc stanovuje požadavky na marži na základě historické volatility 
podkladového aktiva a dalších faktorů a uplatní požadavek na marži, pokud je vyšší než požadavek ESMA.

PRODUCT

NÁZEV PRODUKTU: Akciový koš CFD

Tvůrce PRIIP: Instant Trading EU Ltd (ITEU)

Zodpovědný orgán: Kyperská komise pro cenné papíry a burzu („CySEC“ nebo „Komise“) s licencí číslo 266/15.
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ÚČEL: Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Zveřejňování těchto informací 
vyžaduje zákon, abyste lépe pochopili povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a mohli ho porovnat s jinými produkty.

CFD jsou komplexní nástroje a kvůli pákovému efektu se pojí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz.79,95% účtů retailových investorů přichází při obchodování 
CFD se společností Instant Trading EU Ltd o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.
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Souhrnný ukazatel rizika  je vodítkem pro určení míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. 

CFD jsou komplexní nástroje a kvůli pákovému efektu jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz. 77,95% účtů retailových investorů obchodováním 
CFD s Instant Trading EU Ltd. přichází o peníze.  Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz. 

ÚČEL: Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o reklamní materiál. Zveřejňování těchto informací je 
vyžadováno zákonem, aby bylo možné lépe pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a porovnat jej s jinými produkty. 
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Co se stane, pokud společnost Instant Trading EU Ltd nebude schopna platit?

Peníze klientů, které má společnost v držení, jsou uloženy na separovaných bankovních účtech, odděleně od vlastních prostředků společnosti, a jsou 
zabezpečeny vysoce hodnocenými úvěrovými institucemi v Evropě. Společnost denně provádí interní a externí kontroly podle požadavků CySEC a v souladu 
s předpisy MiFID II, aby zajistila, že na účtech svých klientů drží částky, které stačí na pokrytí veškerých prostředků klientů.


V nepravděpodobném případě, kdy vás společnost nebude schopna vyplatit, se klient může obrátit na Fond pro odškodnění investorů („ICF“). ICF je kyperský 
statutární fond poslední instance pro zákazníky kyperských investičních společností („CIF“). To znamená, že pokud společnost není schopna plnit své 
finanční závazky, může ICF oprávněnému klientovi vyplatit odškodnění až do výše 20 000 EUR. Skutečná výše kompenzace, kterou vám ICF vyplatí, bude 
záležet na vaší pohledávce. ICF je nezávislý orgán zřízený podle zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2007, jehož je 
společnost členem, protože je autorizována a regulována CySEC (číslo licence: 266/15).

Jaké jsou náklady?

Redukce výnosu („RIY“) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos z investice, který můžete získat. Celkové náklady zohledňují 
jednorázové, průběžné a příležitostné náklady. Zde uvedená částka představuje kumulativní náklady na samotný produkt za odhadovanou dobu držení 1 
den. Tyto hodnoty předpokládají investici ve výši 10 000 EUR při nominální hodnotě obchodu 50 000 EUR. Jsou orientační a mohou se v budoucnu změnit.

Předpoklady použité v analýze výkonu jsou popsány níže:

Scénáře výkonu:

Scénáře výkonu: Budoucí vývoj trhu nelze přesně předpovědět. Uvedené scénáře pouze naznačují některé z možných výsledků na základě nedávných výnosů. 
Skutečné výnosy mohou být nižší.


Uvedené scénáře jsou odhadem budoucího výkonu na základě důkazů z minulosti o tom, jak hodnota této investice kolísá. Výsledky se budou lišit podle 
výkonu trhu a doby, po kterou budete CFD držet. Různé scénáře ukazují, jaký by mohl být výsledek vašeho obchodování za různých tržních podmínek, a 
nezohledňují situaci, kdy vám nejsme schopni zaplatit. Tento dokument s klíčovými informacemi se vztahuje na všechny CFD. U každého obchodu, který 
otevřete, budete zodpovědní za výběr nástroje CFD, čas otevření a uzavření, velikost obchodu (riziko) a za to, zda použijete funkce pro omezení rizika (např. 
příkazy stop loss).


Výkon a rizika související s tímto produktem závisejí na mnoha faktorech, přičemž některé, například pákový efekt účtu, využití páky a dobu držení, určuje 
klient.
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Složení nákladů

Tabulka níže ukazuje:

• Vliv různých typů nákladů 

• Význam různých kategorií nákladů.

* spread výše značí průměrný proměnlivý spread v pipech  
** swapy jsou vyznačeny v % za rok  
*** provize je vyznačena za obchod (pro každou stranu)

Jak dlouho bych měl pozici držet a mohu vybrat peníze předčasně?

Doporučená (požadovaná minimální) doba držení: Žádná

Neexistuje žádná doporučená nebo minimální doba držení pozice. Uzavření vaší pozice způsobí jen ukončení vaší expozice vůči podkladovému aktivu v 
daném okamžiku.

K předčasnému ukončení může dojít v případě, že váš účet nedisponuje dostatečnou výší prostředků pro splnění maržového požadavku pro vaši pozici, 
následkem určitých kroků společnosti, nebo pokud se Instant Trading EU Ltd z jiných důvodů rozhodne CFD neobchodovat či se dostane do insolvence.

Jak mohu podat stížnost?

Stížnost byste měli podat prostřednictvím e-mailu compliance@instaforex.eu. Reklamační řád Společnosti najdete zde.

Nejste-li spokojeni s finálním rozhodnutím Společnosti, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi na 
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Další relevantní informace

Další důležité dokumenty, například Všeobecné smluvní podmínky, Zásady provádění obchodních příkazů, Zásady ochrany osobních údajů, Seznámení s 
riziky nebo povinně zveřejňované dokumenty třetí basilejské dohody, naleznete zde. Jedná se o důležité dokumenty, které je třeba si přečíst a obeznámit 
se s nimi před otevřením účtu a zahájením obchodování se společností.

Náklady v čase


Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám poskytuje poradenství týkající se 
tohoto produktu, vám může účtovat další poplatky. V tom případě vám poskytne 
informace o těchto poplatcích a ukáže vám, jak všechny náklady v průběhu času ovlivní 
vaši investici.
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*** 

ECN VIP

ECN VIP

0,025%

https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/cz/complaint_handling_procedure.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy
https://www.instaforex.eu/cz/legal_documentation

