
INSTANT TRADING EU LTD

Dokument s klíčovými

informacemi - akcie CFD

Český překlad má jen informativní charakter a není právně závazný.

Právně závazný je pouze dokument v anglickém jazyce.



Dokument s klíčovými informacemi - akcie CFD 1

ÚČEL: Tento dokument Vám (dále jen „klient“) poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu.
Nejedná se o reklamní materiál. Zveřejňování těchto informací je vyžadováno zákonem za účelem pomoci
pochopení povahy, rizik, nákladů, potenciálních zisků a ztrát tohoto produktu a za účelem jeho porovnání s
jinými produkty.

CFD jsou komplexní nástroje a kvůli pákovému efektu jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz.
72.54% účtů maloobchodních investorů obchodováním CFD s tímto poskytovatelem přichází o peníze.
Měli byste zvážit, zda chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty
Vašich peněz.

NÁZEV PRODUKTU: CFD na akcie

Zmíněný produkt je poskytován Instant Trading EU Ltd (dále jen „Společnost“), Kyperskou investiční
společností (dále jen „CIF“), která je regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (dále jen
„CySEC“ nebo „Komise“) pod číslem licence 266/15.
Datum: 11. listopadu 2019 | Web: www.instaforex.eu | Email: support@instaforex.eu | Telefon:
+35725654112 | Adresa: Spetson 23a, 4000, Limassol, Kypr
Máte-li jakékoliv otázky týkající se tohoto dokumentu, kontaktujte nás pomocí informací uvedených výše.

Chystáte se zakoupit produkt, který je sofistikovaný a může být obtížné jej pochopit. Tento
produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. Ujistěte se, prosím, že plně chápete související
rizika.

CO JE TO ZA PRODUKT?

Typ
Jedná se o kontrakt na vyrovnání rozdílu („CFD“) na akcie, pomocí kterého může investor spekulovat na
růstu a poklesu cen podkladové akcie.

Cíle
CFD na akcie není kótovaným investičním nástrojem, ale jedná se o mimoburzovní kontrakt, který je
obchodován mezi Vámi a Instant Trading EU Ltd.

CFD na akcie Vám umožňuje mít expozici vůči pohybům cen podkladové akcie, aniž byste danou akcii
vlastnili. CFD na akcie je dohoda mezi Vámi a Instant Trading EU Ltd o výměně rozdílu v ceně
podkladového aktiva za určité časové období. Rozdíl v cenách, který má být vyměněn, je určen změnou
referenční ceny podkladového aktiva. Pokud tedy cena podkladového aktiva vzroste a vy jste „long“ na
CFD, obdržíte hotovost od Instant Trading EU Ltd, a naopak. CFD na akcie můžete nakoupit „long“ nebo
prodat „short“ podle toho, co vyhovuje Vašemu pohledu na budoucí vývoj trhu.

CFD na akcie je založen na finanční páce, která vyžaduje vložení menší částky jako marže namísto
zaplacení celé hodnoty Vaší investice. Úroveň pákového efektu závisí na maržovém požadavku pro
jednotlivé CFD na akcie. Počáteční marži zaplatíte předem při otevření pozice. CySEC od retailových
investorů vyžaduje minimální počáteční marži ve výši 20% nominální hodnoty CFD kontraktu na akcie a
vyžaduje, aby Instant Trading EU Ltd zlikvidoval otevřené pozice, pokud kvalifikovaný kapitál (hotovost
CFD a nerealizovaný CFD P&L) na Vašem účtu klesne pod 50% počátečního maržového požadavku pro
všechny pozice CFD.

instaforex.eu je obchodní název a internetové stránky provozované Společností INSTANT TRADING EU LTD
(reg. č.: HE 266937) Kyperská obchodní společnost regulována
Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (č. licence 266/15)
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Zamýšelný retailový investor
Obchodování tohoto produktu není vhodné pro všechny investory. Tento produkt bývá obvykle využíván
těmi osobami, které obecně chtějí získat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům/trhům; používají
peníze (obchodují s penězi), které si mohou dovolit ztratit; mají diverzifikované portfolio investic a úspor;
mají vysokou toleranci rizika; a chápou dopad a rizika spojená s maržovým obchodováním.

Období
Spotový CFD nástroj nemá definované datum splatnosti. Na svém účtu budete muset mít odpovídající
zůstatek, abyste se vyhnuli jakémukoliv uzavření Vašich otevřených pozic nebo dosažení stop out.

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

Souhrnný ukazatel rizika (SRI)
Souhrnný ukazatel rizika slouží jako indikátor úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty.
Ukazatel znázorňuje pravděpodobnost ztráty peněz v závislosti na kolísání trhu.

1 2 3 4 5 6 7

Nižší riziko Vyšší riziko

Doporučená (požadovaná minimální) doba držení: žádná
Souhrnný ukazatel rizika slouží jako indikátor úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty.
Ukazatel znázorňuje pravděpodobnost ztráty peněz v závislosti na kolísání trhu, anebo v případě, kdy Vás
nejsme schopni vyplatit. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což je nejvyšší riziková třída. Tato
klasifikace hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti při nepříznivých tržních podmínkách jako velmi
vysoké. Mějte na paměti měnové riziko. Když obchodujete CFD, který je emitován v jiné měně, než je
podkladová měna nebo měna, ve které u nás máte vedený svůj účet, všechny marže, zisky, ztráty a
finanční úvěry a debety související s tímto CFD se počítají pomocí měny, ve které je emitován CFD
kontrakt. Toto riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Nebude-li Vás účet disponovat
dostatečným vlastním kapitálem pro splnění maržových požadavků, Vaše otevřené pozice budou
zlikvidovány. 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 jednoduše uzavřít svou pozici nebo budete muset CFD prodat za cenu, která výrazně ovlivní Váš
realizovaný zisk/ztrátu. Trhy mohou přes noc klesat, a možná tak nebudeme schopni uzavřít Vaši pozici
za cenu, která by zabránila ztrátám vyšším než původně vložená marže. V případě, kdy Vám Instant
Trading EU Ltd není schopna vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou Vaši investici.

Scénáře výkonu

Nelze jednoznačně předpovídat vývoj trhu. Uvedené scénáře znázorňují pouze některé z možných
následků na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy mohou být nižší.
Scénáře uvedené v tabulce 2 zobrazují, jak by se Vaše investice mohla chovat na základě historických
údajů. Scénáře výkonu jsou odhadem budoucí výkonnosti vyhodnocené na základě minulých dat
produktu. NEJEDNÁ SE o přesný ukazatel, výkonnost se může lišit v závislosti na chování trhu a na délce
držení CFD. Stresový scénář zobrazuje extrémně nepříznivý scénář založený na historických datech.
Maximální výše ztráty by se rovnala výši celé Vaší investice. Výsledky výkonu zahrnují veškeré náklady na
produkt, avšak nezohledňují osobní daňové náklady. Výkon a rizika spojená s tímto produktem závisí na
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řadě faktorů, z nichž jsou některé určovány klientem, jako jsou pákový efekt, využití pákového efektu a
doba držení.
Předpoklady použité v analýze výkonnosti jsou popsány níže

CFD na Facebook Tabulka 1

Investice 1 000 EUR

Doba držení 1 den

Nominální hodnota obchodu 5 000 EUR

Finanční páka 5

Maržový požadavek 1 000 EUR

Použitá marže 1 000 EUR

Klient plně využívá dostupnou marži na obchodní platformě

Scenáře Tabulka 2

Scénář výkonu - long

Příznivý Zůstatek 1 034,45 EUR Mírný Zůstatek 976,68 EUR

Výnos +3 % Výnos -2 %

Zisk/ztráta +34,45 EUR Zisk/ztráta -23,32 EUR

Nepříznivý Zůstatek 915,42 EUR Stresový Zůstatek 892,72 EUR

Výnos -8 % Výnos -11 %

Zisk/ztráta -84,58 EUR Zisk/ztráta -107,29 EUR

Scénář výkonu - short

Příznivý Zůstatek 1 045,52 EUR Mírný Zůstatek 975,44 EUR

Výnos +5 % Výnos -2 %

Zisk/ztráta +45,52 EUR Zisk/ztráta -24,56 EUR

Nepříznivý Zůstatek 913,53 EUR Stresový Zůstatek 901,23 EUR

Výnos -9 % Výnos -10 %

Zisk/ztráta -86,47 EUR Zisk/ztráta -98,77 EUR

Výše uvedené scénáře výkonnosti byly vypočteny pomocí metodiky poskytnuté Evropským orgánem pro
cenné papíry a trhy („ESMA“).

Co se stane, pokud Vás nebude Společnost Instant Trading EU Ltd schopna vyplatit?

Veškeré peníze klientů držené Společností jsou vedeny na oddělených bankovních účtech, stranou od
vlastních zdrojů Společnosti, a jsou zajištěny u vysoce hodnocených úvěrových institucí v Evropě.
Společnost denně provádí interní a externí vyrovnání podle požadavků CySEC a dle pravidel MiFID II, aby
Společnost zajistila, že na svých peněžních účtech klientů bude udržovat dostatečné částky, aby pokryla
všechny prostředky klientů.

instaforex.eu je obchodní název a internetové stránky provozované Společností INSTANT TRADING EU LTD
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V nepravděpodobném případě, kdy Vás Společnost nebude schopna vyplatit, se klient může obrátit na
Fond pro odškodnění investorů (dále jen „ICF“). ICF je kyperský statutární fond poslední instance pro
zákazníky Kyperských investičních společností („CIFs“). Stane-li se, že Společnost není schopna dostát
svým finančním závazkům, ICF může oprávněným klientům vyplatit náhradu až do výše 20 000 EUR.
Skutečná výše kompenzace, kterou Vám ICF vyplatí, bude záležet na Vašem požadavku. ICF je nezávislý
orgán zřízený podle zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2007, jehož
je Společnost součástí, protože je autorizována a regulována CySEC (číslo licence: 266/15).

Jaké jsou náklady?

Snížení výnosu („RIY“) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice,
který byste mohli získat. Celkové náklady zahrnují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Níže
uvedené částky představují kumulativní náklady na samotný produkt za uvažovanou dobu držení 4
týdnů. Tyto hodnoty předpokládají investici ve výši 2 000 EUR pro nominální hodnotu obchodu 10 000
EUR. Údaje jsou orientační a mohou se v budoucnu změnit.
Náklady v čase
Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné
náklady. Pokud se tak stane, tato osoba Vám o těchto nákladech poskytne informace a objasní Vám,
jaký budou mít všechny náklady dopad na Vaši investici v čase.

Očekávaná doba držení 4 týdny

Investice 2 000 EUR

Nominální hodnota 10 000 EUR

Celkové náklady -40,80 EUR

Dopad na výnos -2,04 %

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje:
• každoroční dopad různých typů nákladů na výnos investice.
• význam různých kategorií nákladů.

Jednorázové
náklady

Vstupní náklady 0,5% Provize brokera. Toto je nejvíce, kolik
zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.

Výstupní náklady 0,5% Provize brokera. Toto je nejvíce, kolik
zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.

Průběžné
náklady

Swapy 0,03% Finanční náklady. Placeno na
nominální hodnotu obchodu na
základě benchmarku pro jednodenní
vklady. Každý pátek se tento náklad
násobí třemi

Jiné průběžné náklady Nevztahuje se
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Jak dlouho mám pozici držet a můžu si vybrat finance dříve?

Doporučená (požadovaná minimální) doba držení: žádná

Neexistuje žádná doporučená nebo minimální doba držení pozice. Uzavření Vaší pozice bude mít za
následek pouze ukončení Vaší expozice vůči podkladovému aktivu v daný čas.

K předčasnému ukončení může dojít v případě, že Váš účet nedisponuje dostatečnou výší prostředků pro
splnění maržového požadavku pro Vaší pozici, v důsledku určitých korporátních akcí, nebo pokud se
Instant Trading EU Ltd z jiných důvodů rozhodne CFD neobchodovat, nebo pokud se Instant Trading EU
Ltd dostane do insolvence.

Jak si mohu stěžovat?

Stížnost můžete podat pomocí Reklamačního portálu na webové stránce společnosti zde. 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, jako jsou Všeobecné smluvní podmínky, Zásady provádění obchodních
příkazů, Zásady ochrany osobních údajů, Seznámení s riziky, Povinně zveřejňované dokumenty Pilíře III
atd., najdete zde. Jedná se o důležité dokumenty, které si musíte přečíst a porozumět jim, před
otevřením účtu a zahájením obchodování se Společností.
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