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SCOP: Acest document vă oferă dumneavoastră („clientul”) informații cheie despre acest produs de
investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți
natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și să vă ajute să îl
comparați cu alte produse.
CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza levierului.
72.54% din conturile de investitori retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.
Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă
asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

NUMELE PRODUSULUI: CFD pe o mafă

Produsul menționat este furnizat de Instant Trading EU Ltd („Compania”) o firmă de investiții din Cipru
(„CIF”) reglementată de Comisia Valorilor Mobiliare și Bursă din Cipru („CySEC” sau „Comisie”) cu
numărul de licență 266/15.
Data: 11 noiembrie 2019 | Web: www.instaforex.eu |Email: support@instaforex.eu | Telefon:
+35725654112 | Adresă: Spetson 23a, 4000, Limassol, Cyprus
Dacă aveți întrebări pentru acest document, utilizați informațiile de mai sus pentru a obține asistență la
ancheta dvs.

Sunteți pe cale să achiziționații un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. Este
posibil ca acest produs să nu fie potrivit pentru toți investitorii. Vă rugăm să vă asigurați că
înțelegeți pe deplin riscurile implicate.

CE ESTE ACEST PRODUS?

Tip
Un contract Over the Counter („OTC”) Derivat din Contract pentru Diferență („CFD”) - Forex CFD

Obiective
Un CFD Forex nu este un instrument listat, dar este tranzacționat sub forma unui contract de contraventie
dintre dumneavoastră și Instant Trading EU LTD.

Un CFD Forex vă permite să aveți expunere la mișcările de preț pe perechea de monedă de bază (moneda
de bază și moneda de cotare). Un CFD Forex este un acord între dumnevoastră și Instant Trading EU Ltd
pentru a schimba diferența de preț a suportului pe o perioadă de timp. Diferența care urmează să fie
schimbată este determinată de modificarea cursului de schimb între două valute. Astfel, dacă rata de
schimb a monedei de bază crește, primiți numerar în moneda de decontare de la Instant Trading EU Ltd și
invers. Un CFD Forex poate fi cumpărat lung sau vândut scurt pentru a se potrivi cu viziunea
dumnevoastră în direcția pieței.

Un CFD Forex este un produs cu efect de levier care vă solicită să depuneți o cantitate mai mică de
numerar ca marjă decât valoarea noțională a poziției. Pentru investitorii retail, Autoritatea Europeană a
Valorilor Mobiliare și Piețelor (AEVMP) mandatează o marjă inițială minimă în funcție de perechea
valutară de 3,33% sau 5% din valoarea noțională a Forex CFD și solicită Instant Trading EU Ltd să lichideze
pozițiile deschise dacă capitalurile proprii (numerar CFD și P&L CFD nerealizate) din contul dumnevoastră
CFD scad sub 50% din cerințele inițiale ale marjei pentru toate pozițiile CFD. În plus, Instant Trading EU Ltd
stabilește cerințe privind marja de locuit pe baza volatilității istorice a factorilor de bază și a altor factori și
va aplica cerința marjei interne dacă este mai mare decât cerința ESMA
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Investitor Retail Intenționat
Tranzacționarea acestui produs nu va fi potrivită pentru toată lumea. Acest produs ar fi utilizat în mod
obișnuit de către persoanele care doresc să obțină, în general, expuneri pe termen scurt la
instrumente/piețe financiare; folosesc (tranzacționând cu) bani pe care își pot permite să le piardă; să
aibă un portofoliu diversificat de investiții și economii; au o toleranță ridicată la risc; și să înțelegeți
impactul și riscurile asociate cu tranzacționarea marjei.

Termen
Instrumentul CFD spot nu are o dată de scadență. Va trebui să aveți un sold adecvat în contul
dumneavoastră pentru a evita orice închidere în pozițiile deschise sau pentru a ajunge la o oprire.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Indicator de Risc Sintetic  (IRS)
Indicatorul de Risc Sintetic este un ghid pentru nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte
produse. Acesta arată cât de probabil este că produsul va pierde bani din cauza mișcărilor pe piață.

1 2 3 4 5 6 7

Risc scăzut Risc ridicat
Perioada de păstrare recomandată (minimă necesară): Nu există
Indicatorul de Risc Sintetic este un ghid pentru nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte
produse. Acesta arată cât de probabil este că produsul va pierde bani din cauza mișcărilor pe piețe sau
pentru că nu suntem în măsură să vă plătim. Am clasificat acest produs ca fiind 7 din 7, care este cea mai
mare clasă de risc. Aceasta evaluează pierderile potențiale din performanțele viitoare la un nivel foarte
ridicat în condiții precare de piață. Fiți conștienți de riscul valutar. Când tranzacționați cu un CFD care
este exprimat într-o altă monedă decât moneda de bază sau o monedă pe care o aveți pe un depozit în
contul dumneavoastră la noi, toate marjele, profiturile, pierderile și creditele și debitele de finanțare în
raport cu CFD sunt calculate moneda în care CFD este denominată. Acest risc nu este considerat în
indicatorul prezentat mai sus. În unele circumstanțe, dacă contul dumneavoastră nu conține suficient
capitaluri proprii pentru a îndeplini cerințele aplicabile marjei, pozițiile dumneavoastră deschise vor fi
lichidate. Pierderea totală pe care o puteți suferi poate depăși semnificativ cerința inițială a marjei, dar nu
poate depăși capitalurile proprii în contul dvs. CFD cu amănuntul. Este posibil să nu puteți închide poziția
cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți la un preț care are un impact semnificativ asupra
profitului/pierderii realizate. Piețele pot cădea peste noapte și este posibil să nu putem să vă închidem
poziția la un preț care ar evita pierderi mai mari decât marja depusă inițial. În plus, dacă Instant Trading
EU LTD nu este în măsură să vă plătească ceea ce se datorează, puteți pierde întreaga investiție.

Scenarii de performanță
Evoluțiile pieței în viitor nu pot fi prezise cu exactitate. Scenariile prezentate sunt doar o indicație a
unora dintre rezultatele posibile bazate pe randamentele recente. Randamentul efectiv ar putea fi mai
mic.
Scenariile prezentate în tabelul 2 indică performanța investiției dumneavoastrp pe baza datelor istorice.
Scenariile de performanță sunt estimări ale performanței viitoare pe baza datelor anterioare ale
produsului. Acesta NU este un indicator exact, performanța poate varia în funcție de performanța pieței și
de cât timp țineți CFD. Scenariul de stres ilustrează un scenariu extrem de nefavorabil bazat pe date
istorice. Pierderea maximă ar fi pierderea întregii investiții. Rezultatele performanței sunt nete de toate
costurile produsului, dar nu țin cont de costurile personale de impozitare. Performanța și riscurile
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asociate cu acest produs depind de o serie de factori, dintre care unii sunt determinați de client, cum ar fi
levierul contului, efectul de folosire și perioada de deținere.
Ipotezele utilizate în analiza performanței sunt descrise mai jos:

CFD pe EURUSD Tabel 1

Investiție €1000

Perioada de retenție 1 Zi

Valoarea comercială noțională €30000

Levier 30

Cerință de marjă €1000

Marja utilizată €1000

Clientul utilizează pe deplin marja disponibilă pe platforma de tranzacționare

Scenarii Tabel 2

Scenariu de Performanță Lungă

Favorabil Sold €1178.9 Moderat Sold €988.62

Rentabilitate +18% Rentabilitate -1%

Profit/Pierdere + €178.9 Profit/Pierdere -€11.38

Nefavorabil Sold €828.26 Stres Sold €795.28

Rentabilitate -17% Rentabilitate -20%

Profit/Pierdere -€171.74 Profit/Pierdere -204.72

Scenariu de Performanță Scurtă

Favorabil Sold €1197.9 Moderat Sold €999.47

Rentabilitate +20% Rentabilitate -0%

Profit/Pierdere +€197.9 Profit/Pierdere -€0.53

Nefavorabil Sold €846.23 Stres Sold €780.68

Rentabilitate -15% Rentabilitate -22%

Profit/Pierdere -€153.77 Profit/Pierdere -€219.32

Scenariile de performanță de mai sus au fost calculate utilizând metodologia oferită de ESMA.

Ce se întâmplă dacă Instant Trading EU LTD nu poate plăti?

Toți banii clienților deținuți de Companie sunt păstrați în conturi bancare segregate, separat de fondurile
proprii ale Companiei și protejate de instituțiile de credit de înaltă calificare din Europa. Compania
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efectuează zilnic, reconcilieri interne și externe, așa cum este cerut de CySEC și prevăzute de normele
MiFID II pentru Companie, pentru a se asigura că menține sume adecvate în conturile banilor clienților
pentru a acoperi toate fondurile clienților.
În cazul în care Compania nu va putea să vă plătească, clientul poate contacta Fondul de Compensare a
Investitorilor („FCI”). FCI este fondul statutar al Ciprului de ultimă soluție pentru clienții firmelor de
investiții din Cipru („FIC”). Aceasta înseamnă că FIC poate plăti compensații de până la 20.000 EUR per
client eligibil, în cazul în care Compania nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile financiare.
Nivelul efectiv de compensare care va fi plătit de FCI se va baza pe cererea dumneavoastră. FCI este un
organism independent, înființat în conformitate cu Legea privind serviciile de investiții și activitățile și
piețele reglementate din 2007, din care face parte Compania, deoarece este autorizat și reglementat de
CySEC (Număr de licență: 266/15).

Care sunt costurile?

Reducerea Randamentului ("RR") arată ce impact va avea costurile totale pe care le veți avea asupra
rentabilității investiției pe care le puteți obține. Costurile totale iau în considerare costurile unice,
continue și incidentale. Suma prezentată aici sunt costuri cumulate a produsului în sine pentru o
perioadă estimată de păstrare de 4 săptămâni. Cifrele presupun că investiți 2.000 EUR pentru o valoare
noțională de 40.000 €. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor.
Costuri în timp
Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs vă poate percepe alte costuri. Dacă
da, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care îl vor
avea toate costurile asupra investiției dumneavoastră în timp.

Perioada de Retenție Estimată 4 Săptămâni

Investiție €2,000

Suma Noțională €40,000

Costuri Totale -€112.68

Impact asupra Rentabilității -5.63%

Componența Costurilor
Tabelul de mai jos arată:
• Impactul în fiecare an al diferitelor tipuri de costuri.
• Ce înseamnă diferitele categorii de costuri.

Costuri
unice

Costuri
de intrare

0.01% Comisioane de brokeraj. Acesta
este cel mai mult pe care îl veți
plăti și ați putea plăti mai puțin

Brokerage Commissions.
This is the most you will
pay, and you could pay
less.

Costuri
de ieșire

0.01% Comisioane de brokeraj. Acesta
este cel mai mult pe care îl veți
plăti și ați putea plăti mai puțin

Brokerage Commissions.
This is the most you will
pay, and you could pay
less.

Costuri
curente

Swaps 0.0115% Costuri de finanțare. Plătit la
suma noțională bazată pe

Financing costs. Paid on
the notional amount
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etalonul de depunere peste
noapte. În fiecare miercuri acest
cost se înmulțește cu 3.

based on overnight
deposit benchmark. Every
Wednesday this cost
multiplies by 3.

Alte
costuri
curente

Neaplicabil Not Applicable

Cât timp trebuie să-l rețin și pot scoate bani mai devreme?

Perioada de retenție recomandată (necesară): Nu există

Nu există o perioadă recomandată de păstrare sau o perioadă minimă de păstrare. Nu aveți consecințe
ale alegerii de a vă închide poziția, în afară de încheierea expunerii dumneavoastră la acel moment.

Încetarea anticipată poate apărea în cazul în care contul dumneavoastră are fonduri insuficiente pentru
a susține cerința de marjă pentru poziția dumneavoastră, ca urmare a anumitor acțiuni corporative sau
dacă Instant Trading EU LTD, din alte motive, decide să renunțe la CFD sau în cazul în care Instant
Trading EU LTD aveau să devină insolvenți.

Cum pot depune o reclamație?

Ar trebui să trimiteți o reclamație prin intermediul portalului de reclamații de pe site-ul companiei aici. O
copie a procedurii de reclamație a companiei poate fi găsită aici.
 
Dacă nu sunteți mulțumit de decizia finală a Companiei, atunci puteți trimite o reclamație către
Ombudsmanul financiar la http://www.financialombudsman.gov.cy.

Alte informații relevante

Ar trebui să trimiteți o reclamație prin intermediul portalului de reclamații de pe site-ul companiei aici. O
copie a procedurii de reclamație a companiei poate fi găsită aici.
 
Dacă nu sunteți mulțumit de decizia finală a Companiei, atunci puteți trimite o reclamație către
Ombudsmanul financiar la http://www.financialombudsman.gov.cy.
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