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CEL: Dokument ten przedstawia Ci, zwanemu dalej "Klientem", podstawowe informacje o tym produkcie
inwestycyjnym i nie jest materiałem reklamowym. Informacje są przekazywane zgodnie z prawem.
Głównym celem tego dokumentu jest poinformowanie Klienta o ogólnych cechach produktu, możliwym
ryzyku, kosztach, potencjalnych zyskach i stratach związanych z obrotem kontraktami CFD, a także
umożliwienie Klientowi porównania go z innymi produktami.
CFD jest złożonym instrumentem finansowym i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka ze względu na
zastosowanie dźwigni finansowej. 72.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując
kontraktami CFD z tą firmą. Musisz upewnić się, że rozumiesz zasady działania CFD i jesteś gotowy
zaakceptować możliwe ryzyko utraty środków.

NAZWA PRODUKTU: CFD na fjuczersy (kontrakty futures) energetyczne
Ten produkt inwestycyjny jest dostarczany przez Instant Trading EU Ltd („Firma”), która ma status
cypryjskiej firmy inwestycyjnej (zwanej dalej „CFI”) i jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd („CySEC” lub „Komisja”), licencja - 266/15. Data: 11.11.2019
Strona internetowa: www.instaforex.eu |Email: support@instaforex.eu | Telefon: +35725654112 | Adres:

ul. Spetson 23a, 4000, Limassol, Cypr
Możesz zadać pytanie dotyczące tego dokumentu, korzystając z powyższych kontaktów.

Masz zamiar kupić złożony produkt inwestycyjny. Handel kontraktami CFD nie jest odpowiedni
dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy i akceptujesz możliwe
ryzyko związane z wykorzystaniem tego produktu.

CZYM JEST TEN PRODUKT?

Rodzaj produktu
Ten produkt jest instrumentem finansowym należącym do następującej kategorii: CFD na fjuczersy
energetyczne.

Ogólne charakterystyki
CFD na fjuczersy energetyczne nie uczestniczą w obrocie na rynku giełdowym, ale są kontraktami
pozagiełdowymi, które są zawierane między Tobą a firmą Instant Trading EU LTD.
CFD na fjuczersy energetyczne pozwalają Ci spekulować na temat ruchu ceny na fjuczersy energetyczne
bez ich posiadania. CFD na fjuczersy energetyczne to umowa między Tobą a Instant Trading EU Ltd o
przekazaniu różnicy cen aktywów bazowych w określonym okresie. Różnica zależy od zmiany ceny
instrumentu bazowego. Tak więc, jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie, a Ty masz otwartą pozycję
kupna, wówczas otrzymasz różnicę w cenie od Instant Trading EU Ltd i odwrotnie. Jeśli chodzi o
fjuczersy energetyczne, możesz otwierać długie lub krótkie pozycje w zależności od ruchu ceny na rynku.
CFD na fjuczersy energetyczne to produkt inwestycyjny wykorzystujący dźwignię. Aby otworzyć
transakcję, musisz mieć ustawioną minimalną kwotę na swoim koncie handlowym, czyli depozyt,
zamiast płacić pełną wartość aktywów. Wielkość dźwigni zależy od wymaganego depozytu dla
konkretnego CFD fjuczersy na surowce. W celu otwarcia pozycji musisz wpłacić z góry początkowy
depozyt. Dla inwestorów prywatnych CySEC wyznaczył minimalny depozyt początkowy w wysokości 10%
wartości nominalnej CFD na fjuczersy na surowce. Zgodnie z wymogami CySEC, Instant Trading EU jest
zobowiązany do zdecydowanego zamknięcia otwartych pozycji w przypadku, gdy udział kapitału
wolnego (środki zainwestowane w CFD i nieotrzymane zyski/straty) na koncie CFD spadnie poniżej 50%
początkowego wymaganego depozytu dla wszystkich transakcji CFD.

Ewentualny inwestor detaliczny
Nie każdy inwestor może handlować, używając tego produktu. Zazwyczaj ten produkt jest odpowiedni dla
inwestorów, którzy chcą uzyskać krótkoterminowy dostęp do instrumentów/rynków finansowych; którzy
mogą sobie pozwolić na utratę zainwestowanych pieniędzy; mają zdywersyfikowany portfel inwestycji i
oszczędności; uświadamiają sobie wielkość ryzyka, związanego z handlem z użyciem depozytu
zabezpieczającego.
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Terminy
Ten produkt ma określoną datę ważności. Informacje o datach wygaśnięcia CFD można znaleźć na
stronie internetowej naszej firmy w sekcji „Kalendarz”. Inwestorzy online mogą kontynuować handel tym
produktem, otwierając nowy kontrakt na ten sam produkt, ale z datą wygaśnięcia w przyszłości (tj. do
wygaśnięcia obecnego kontraktu). Firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia
wykonania każdego kontraktu, której warunki pracy zostały naruszone. Na rynku spotowym instrument
CFD nie ma terminu zapadalności. Musisz mieć wystarczającą ilość środków na koncie, aby uniknąć
zamknięcia wszystkich otwartych pozycji lub stop-out'u.

Potencjalne ryzyko i możliwe zyski

Złożony wskaźnik ryzyka (SRI)
Złożony wskaźnik ryzyka wskazuje stopień ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi
produktami finansowymi. Wskazuje również prawdopodobieństwo utraty środków w zależności od zmian
na rynku.

1 2 3 4 5 6 7

Minimalne ryzyko Maksymalne ryzyko

Zalecany (minimalny) okres utrzymania pozycji: brak

Złożony wskaźnik ryzyka SRI wskazuje stopień ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z
innymi produktami finansowymi. Wskaźnik pokazuje prawdopodobieństwo utraty środków podczas
handlu kontraktami CFD z powodu zmian na rynku lub niemożności wypłaty pieniędzy przez firmę.
Zgodnie z naszą klasyfikacją produkt ten otrzymał 7 punktów w 7-punktowej skali ryzyka, co oznacza, że
w niekorzystnych warunkach rynkowych potencjalne straty mogą być bardzo wysokie. Pamiętaj o ryzyku
walutowym. Jeśli dokonujesz transakcji z kontraktami CFD w walucie innej niż waluta bazowa lub
waluta depozytu, wówczas depozyt, zyski, straty, a także wszystkie zyski i straty związane z tym
kontraktem, zostaną obliczone w walucie, w której nominowany jest CFD. Ryzyka te nie są
uwzględniane na powyższym indykatorze. W niektórych przypadkach jeśli Twoje konto nie ma
wystarczających środków niezbędnych do zapewnienia minimalnego depozytu, otwierane pozycje
zostaną przymusowo zamknięte. Łączna kwota strat, które możesz ponieść, może znacznie
przekroczyć wielkość początkowego depozytu, ale nie może przekraczać kwoty kapitału na koncie CFD
inwestora detalicznego. Możesz nie być w stanie zamknąć otwartych pozycji z zyskiem lub będziesz
musiał zamknąć je w niekorzystnej cenie, co znacząco wpłynie na twój zysk/stratę. Sytuacja na rynku
może nagle się zmienić, w wyniku czego nie będziemy w stanie zamknąć Twojej pozycji po cenie, która
pozwoli nam uniknąć strat przekraczających pierwotnie wpłaconej kwoty. Ponadto, jeśli Instant Trading
EU LTD nie jest w stanie spłacić należnych Ci środków, możesz stracić wszystkie swoje inwestycje.

Możliwe scenariusze handlu

Nie można dokładnie przewidzieć zmian na rynku. Poniżej znajdują się przykłady, które pokazują tylko
niektóre z możliwych wyników opartych na przeszłych zyskach. Rzeczywiste zyski mogą być mniejsze.

Przykłady w tabeli nr 2 pokazują możliwy scenariusz zwrotu z inwestycji na podstawie danych z
poprzednich okresów. Scenariusz zwrotu to oszacowanie przyszłej dochodowości na podstawie
wcześniej uzyskanych danych o produktach. Ocena ta nie jest dokładnym wskaźnikiem, ponieważ wyniki
mogą zależeć od stanu rynku i tego, jak długo utrzymujesz transakcję CFD otwartą. Scenariusz
negatywny odzwierciedla wyjątkowo niekorzystny rozwój wydarzeń na podstawie danych z poprzednich
okresów. Maksymalne straty implikują utratę wszystkich zainwestowanych środków. Wyniki finansowe
są wyświetlane bez uwzględnienia wszystkich dodatkowych kosztów produktu, ale nie uwzględniają
kosztów podatkowych. Rentowność i ryzyko związane z tym produktem zależą od wielu czynników, z
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których niektóre są określone przez klienta, a mianowicie dźwignia finansowa konta, zastosowana
dźwignia finansowa i okres posiadania aktywów. Analiza ewentualnych wyników znajduje się poniżej.

CFD na fjuczersy na gaz ziemny Tabela 1

Zainwestowane środki €1000
Okres posiadania aktywów 1 dzień
Nominalna kwota transakcji €10 000
Dźwignia finansowa 10
Wymagania dotyczące depozytu €1000
Depozyt €1000

Klient w pełni wykorzystuje dostępny depozyt na platformie handlowej

Scenariusz dochodowości
Scenariusz podczas otwierania transakcji zakupu
Korzystny Saldo €1204,09 Handel

umiarkowany
Saldo

Zysk +20% Zysk
Zyski/Straty + €204,09 Zyski/Straty

Niekorzystny Saldo €815,77 Handel
intensywny

Saldo

Zysk -18% Zysk
Zyski/Straty -€184,23 Zyski/Straty

Scenariusz podczas otwierania transakcji sprzedaży
Korzystny Saldo €1227,78 Handel

umiarkowany
Saldo

Zysk +23% Zysk
Zyski/Straty +€227,78 Zyski/Straty

Niekorzystny Saldo €815,84 Handel
intensywny

Saldo

Zysk -18% Zysk
Zyski/Straty -€184,16 Zyski/Straty

Obliczenia w powyższych scenariuszach przedstawiono przy użyciu metodologii Europejskiej Organizacji
Papierów Wartościowych i rynków ESMA.

Co się stanie, jeśli Instant Trading EU LTD nie będzie w stanie wypłacić środków klientowi?

Wszystkie pieniądze klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych oddzielnie od
funduszy Firmy. Środki klientów przechowywane są w wysoko ocenianych instytucjach kredytowych
Europy. Każdego dnia Firma przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z wymogami CySEC
i zasadami MiFID II. W ten sposób Firma może zapewnić dostępność wystarczającej ilości środków na
kontach, na których przechowywane są środki klientów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Firma nie będzie w stanie wypłacić Ci pieniędzy, możesz
skontaktować się z Funduszem Kompensacyjnym dla Inwestorów, zwanym dalej FKI. FKI jest cypryjskim
funduszem kompensacyjnym w ostatniej instancji, przeznaczony do rozwiązania problemów klientów
cypryjskich firm inwestycyjnych. Jeśli Firma nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań
finansowych wobec klienta, FKI wypłaci mu odszkodowanie w wysokości do 20 000 EUR. Rzeczywista
kwota odszkodowania będzie zależeć od Twojego żądania. FKI jest niezależną organizacją utworzoną
zgodnie z ustawą o usługach inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z
2007 r. Firma jest członkiem FKI, ponieważ jej działalność jest regulowana przez Cypryjską Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 266/15).
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Wydatki

Zmniejszenie zysków pokazuje, jak całkowite wydatki wpłyną na końcowy zwrot z inwestycji. W łącznej
kwocie wydatków brane są pod uwagę bieżące i nieprzewidziane wydatki. Kwota pokazana w poniższej
tabeli przedstawia całkowity koszt produktu. Szacowany okres posiadania aktywów wynosi 4 tygodnie.
Na przykład zainwestowałeś 2 000 EUR w aktywa o wartości nominalnej 10 000 EUR. Dane są
przybliżone i mogą ulec zmianie.
Koszty długoterminowe
Osoba sprzedająca lub doradzająca w sprawie tego produktu może obciążyć Cię dodatkowymi
środkami. W takim przypadku osoba ta przekaże Ci informacje o dodatkowych kosztach i wyjaśni, w
jaki sposób koszty te wpłyną na wynik Twoich inwestycji w przyszłości.

Okres rozliczeniowy (w przypadku posiadania aktywów) 4 tygodnie
Środki zainwestowane €2000
Kwota nominalna €10 000
Całkowita kwota wydatków -€48,20
Wpływ na zysk -2,41%

Wydatki te obejmują.
Poniższa tabela pokazuje:
• Roczny wpływ różnych wydatków na zyski.
• Różne kategorie wydatków.

Wydatki
jednorazowe

Koszt otwarcia 0,1% Prowizja brokera. Wskazana jest maksymalna
kwota, możesz wybrać kwotę mniejszą.

Koszt zamknięcia 0,1% Prowizja brokera. Wskazana jest maksymalna
kwota, możesz wybrać kwotę mniejszą.

Bieżące
wydatki

Swapy 0,079% Koszt finansowania. Swap jest naliczany na
podstawie kwoty nominalnej opartej na
kluczowej stopie overnight. W każdy piątek
cena wzrasta trzykrotnie.

Inne wydatki bieżące Nie dotyczy

Okres posiadania aktywów. Wcześniejsza wypłata środków.

Zalecany (minimalny) okres posiadania aktywów: brak

Nie ma zalecanego ani minimalnego okresu posiadania aktywów w obrocie kontraktami CFD.
Zamknięcie pozycji nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, z wyjątkiem zakończenia pracy z
wybranym aktywem bazowym.

Wcześniejsze zakończenie handlu jest możliwe, jeśli na koncie brakuje wystarczających środków
potrzebnych do zapewnienia depozytu minimalnego. Ponadto przedwczesne zakończenie współpracy
może nastąpić w wyniku pewnych działań korporacyjnych, a także w przypadku, gdy Instant Trading EU
LTD zdecyduje się zaprzestać współpracy z kontraktami CFD, lub firma stanie się niewypłacalna.

Skargi
W razie potrzeby możesz złożyć skargę na stronie internetowej firmy. Informacje na temat procedury
składania skargi można znaleźć tutaj.
Jeśli nie jesteś zadowolony z ostatecznej decyzji Firmy, możesz wysłać skargę do rzecznika
finansowego, klikając link http://www.financialombudsman.gov.cy.
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Inne niezbędne informacje

Inne ważne dokumenty, takie jak „Umowa użytkownika”, „Polityka dotycząca realizacji zleceń”, „Polityka
prywatności”, „Ujawnianie informacji o ryzyku” oraz „Ujawnianie informacji o standardach Bazylea III”
można znaleźć, klikając link. Przed otwarciem konta i rozpoczęciem handlu w naszej firmie zapoznaj
się z dostarczonymi dokumentami.
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