
Świadczenia ubezpieczeniowe Brak

Terminu: Instrument typu spot CFD nie ma terminu zapadalności. Ten instrument nie ma z góry określonego okresu utrzymywania inwestycji ani 
wygaśnięcia kontraktu — jest to otwarta inwestycja, którą można kupować i sprzedawać według własnego uznania. Sprawdź godziny handlu na stronie 
internetowej ITEU.

Jakie jest ryzyko i możliwe zyski?

Sumaryczny wskaźnik ryzyka określa, jaki poziom ryzyka niesie ze sobą handel tym produktem w porównaniu z handlem innymi produktami.

Wskaźnik Ryzyka Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Pokazuje prawdopodobieństwo utraty środków podczas handlu tym produktem z powodu ruchów na rynkach lub w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie Ci 
zapłacić. Wskaźnik ryzyka dla tego produktu wynosi 7 z 7. Jest to najwyższy poziom ryzyka. Oznacza to, że w złych warunkach rynkowych 
prawdopodobieństwo poniesienia straty jest bardzo wysokie.  Należy pamiętać o ryzyku walutowym. W przypadku kontraktów CFD denominowanych w 
walucie innej niż waluta bazowa lub waluta, którą posiadasz na koncie, wszystkie depozyty zabezpieczające, zyski, straty obciążenia i uznania tego 
kontraktu CFD są obliczane w walucie denominowanej. Ryzyko to nie jest uwzględniane w powyższym wskaźniku. Jeśli ilość środków na Twoim koncie nie 
spełnia wymagań dotyczących minimalnego depozytu zabezpieczającego, Twoje otwarte pozycje zostaną zamknięte. Całkowita strata, którą możesz ponieść, 
może znacznie przekroczyć wymagany początkowy depozyt zabezpieczający, ale nie może przekroczyć kwoty środków na Twoim koncie CFD inwestora 
detalicznego. 

CZYM JEST TEN PRODUKT?

Rodzaj: Kontrakty na Pozagiełdowe Instrumenty Pochodne (OTC) na Różnice Kursowe (CFD) – Kontrakty CFD na towary

Dla Inwestorów Detalicznych: Ten produkt jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na bazowy instrument i rozumieją, że posiadając 
ten instrument, otrzymują ekspozycję na bazowy składnik aktywów na zasadzie lewarowania i mogą stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający 
wniesiony do otwarcia pozycji. Należy jednak pamiętać, że ESMA przewiduje, że straty zgłoszone przez inwestora detalicznego nie mogą łącznie przekroczyć 
środków zainwestowanych na koncie CFD inwestora detalicznego.


Przypuśćmy, że wpłacasz 10 000 EUR na swoje konto CFD i otwierasz pozycję długą o wartości nominalnej 80 000 EUR. Początkowy depozyt zabezpieczający 
wpłacony w celu otwarcia pozycji wynosi 4000 EUR. Jeśli pozycja straci 15% swojej wartości początkowej i zostanie zamknięta, zgłosisz stratę w wysokości 
12 000 EUR. Stracisz wszystkie środki na koncie, ale jako inwestor detaliczny nie będziesz musiał zwracać IETU straty w wysokości 2000 EUR. 

Cele: 

 Kontrakt CFD na towary nie jest instrumentem notowanym na giełdzie, ale jest przedmiotem obrotu jako kontrakt pozagiełdowy między Tobą a Instant 
Trading EU Ltd.

 Kontrakt CFD na towary umożliwia Ci uzyskanie ekspozycji na ruchy cen towaru bazowego bez faktycznego posiadania towaru. Kontrakt CFD na towary to 
umowa między Tobą a Instant Trading EU Ltd dotycząca wymiany różnicy pomiędzy aktualną ceną instrumentu bazowego a ceną instrumentu w momencie 
zamknięcia kontraktu, zawierana na określony czas. Różnica kursowa powstaje z powodu zmiany ceny towaru bazowego. Tak więc, jeśli cena instrumentu 
bazowego wzrośnie, Instant Trading EU Ltd wypłaci Ci kwotę zysku w walucie rozliczeniowej i odwrotnie. Kontrakt CFD można kupić lub sprzedać, 
prognozując w ten sposób dalszy ruch ceny.

 Kontrakt CFD na towary to produkt lewarowany, który wymaga wpłaty mniejszej ilości środków jako depozytu zabezpieczającego niż nominalna wartość 
pozycji. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określił, że w przypadku inwestorów detalicznych minimalny początkowy 
depozyt zabezpieczający wynosi 5% lub 10% wartości nominalnej kontraktu CFD na towary w zależności od pary towarowej i wymaga od ITEU zamknięcia 
otwartych pozycji, jeśli kwota środków na Twoim koncie CFD (kwota środków wydanych na otwarcie kontraktu CFD i niezrealizowane zyski/straty na 
kontraktach CFD) spadnie poniżej 50% początkowego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich pozycji na kontraktach CFD. Ponadto ITEU ustanawia 
wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego w oparciu o przyszłe wskaźniki zmienności towaru bazowego i inne czynniki oraz będzie stosować wymóg 
dotyczący depozytu zabezpieczającego, jeśli jest on wyższy niż wymaga ESMA.
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CEL: Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane 
przepisami prawa, aby pomóc Ci zrozumieć specyfikę, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty, które możesz ponieść w wyniku handlu tym produktem i pomóc 
Ci porównać go z innymi produktami. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 77,95% rachunków 
inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z Instant Trading EU Ltd. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i 
czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia
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Co się stanie, jeśli Instant Trading EU Ltd nie będzie w stanie wypłacić Ci środków?

Pieniądze klientów Firmy są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych, oddzielnie od środków własnych Firmy i są gwarantowane przez 
najlepsze instytucje kredytowe w Europie. Firma codziennie przeprowadza wewnętrzne i zewnętrzne audyty wymagane przez CySEC i określone przez 
zasady MiFID II, aby mieć pewność, że ilość środków na kontach klientów jest wystarczająca na pokrycie ewentualnych wydatków.


W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Firma nie będzie w stanie wypłacić Ci środków, klient może skontaktować się z Funduszem Rekompensat dla 
Inwestorów (ICF). ICF jest cypryjskim funduszem statutowym ostatniej instancji obsługującym klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (CIF). Oznacza to, 
że ICF może wypłacić klientowi odszkodowanie w wysokości do 20 000 EUR, jeśli Firma nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych. 
Rzeczywista kwota odszkodowania, która zostanie wypłacona przez ICF, będzie zależeć od Twojego roszczenia. ICF jest niezależnym organem utworzonym 
na mocy ustawy o Usługach Inwestycyjnych i Działalności Inwestycyjnej oraz Rynkach Regulowanych z 2007 r. Firma jest częścią tego organu, ponieważ jest 
autoryzowana i regulowana przez CySEC (numer licencji: 266/15).

Jaka jest wysokość opłat?

Zmniejszenie zysku pokazuje, jak opłaty wpłyną na całkowity zwrot z inwestycji. Całkowite koszty obejmują opłaty jednorazowe, bieżące i dodatkowe. 
Przedstawiona kwota jest całkowitą kwotą opłat pobieranych za utrzymanie otwartej pozycji na tym produkcie w ciągu 1 dnia. Przyjmuje się, że kwota 
zainwestowanych środków wynosi 10 000 EUR, a wartość nominalna wynosi 200 000 EUR. Kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie w przyszłości.
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Założenia przyjęte do obliczenia zysku zostały opisane poniżej:

Możliwe zyski:

Możliwe zyski: Nie da się dokładnie przewidzieć dalszego rozwoju rynku. Przedstawione zyski są jedynie potencjalnym zyskiem obliczonym na podstawie 
ostatnich wyników handlowych. Rzeczywiste zyski mogą być niższe.


Możliwe zyski zostały oszacowane z uwzględnieniem przyszłych zmian wartości tego produktu. Wielkość zysku będzie zależeć od sytuacji rynkowej i okresu 
utrzymywania kontraktu CFD. Różne scenariusze pokazują, ile możesz zarobić w różnych warunkach rynkowych i nie uwzględniają sytuacji, w której nie 
jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje dotyczy wszystkich kontraktów CFD. Podczas otwarcia transakcji to Ty 
wybierasz kontrakt CFD, określasz czas otwarcia i zamknięcia, wolumen transakcji (ryzyko) oraz wybierasz narzędzia zarządzania ryzykiem (takie jak zlecenie 
stop-loss).


Zysk i ryzyko, które niesie ze sobą handel tym produktem, zależy od wielu czynników, z których niektóre są określane przez Klienta: dźwignia na koncie, 
wykorzystana dźwignia i okres utrzymywania. 

Możesz nie być w stanie łatwo zamknąć swojej pozycji lub będziesz musiał/-a sprzedać produkt po cenie, która znacząco wpłynie na Twój zrealizowany zysk/
stratę. Rynki mogą spaść w nocy, a my możemy nie być w stanie zamknąć Twojej pozycji po cenie, która pozwoliłaby uniknąć strat większych niż początkowy 
depozyt zabezpieczający. Ponadto, jeśli Instant Trading EU LTD nie będzie w stanie zapłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić wszystkie zainwestowane 
środki.
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Z czego składa się łączna kwota opłaty

Poniższa tabela przedstawia:


• Wpływ opłat na zyski.


• Informacje na temat różnych rodzajów opłat.

* przedstawiony spread to średni zmienny spread wyrażony w pipsach 
** przedstawiony swap to roczny swap wyrażony w % 
*** przedstawiona prowizja to prowizja pobierana za dokonanie transakcji

Jak długo powinienem/powinnam utrzymywać pozycję na instrumencie i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany (wymagany minimalny) okres utrzymywania: Nie dotycz

Nie ma zalecanego okresu utrzymywania ani minimalnego okresu utrzymywania pozycji. Zamknięcie pozycji nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji 
oprócz zakończenia ekspozycji na instrument bazowy.

Firma może zamknąć pozycję w przypadku, gdy Twoje konto nie spełnia wymogów dotyczących minimalnego depozytu zabezpieczającego dla Twojej 
pozycji, w tym jeśli Instant Trading EU LTD z innych powodów zdecyduje się zamknąć pozycję na kontrakcie CFD, lub jeśli firma Instant Trading EU LTD 
stanie się niewypłacalna.

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamację można wysłać na adres compliance@instaforex.eu. Informację dotyczącą procedury rozpatrywania reklamacji klientów Firmy znajdziesz tuta.


Jeśli nie jesteś zadowolony/-a z ostatecznej decyzji Firmy, możesz złożyć reklamację do Rzecznika Finansowego pod adresem 
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Inne ważne informacje

Inne ważne dokumenty, takie jak Regulamin, Polityka Realizacji Zleceń, Polityka Prywatności, Ostrzeżenie o Ryzyku, Ujawniania w Zakresie III Filaru itp. 
znajdziesz tutaj. Są to ważne dokumenty, które należy przeczytać i zrozumieć przed otwarciem konta i rozpoczęciem handlu.

Zmiana wysokości opłat


Osoba sprzedająca lub doradzająca w zakresie handlu tym produktem może 
obciążyć Cię innymi opłatami. W takim przypadku osoba ta dostarczy Ci 
informacji na temat wysokości tych opłat i przedstawi dane na temat tego, 
jak te opłaty wpłyną na Twoje przyszłe zyski.

***
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