
Uvedený slovenský text slúži iba na informačné účely a nie je právne záväzný.

Právne záväzný dokument je v anglickom jazyku.

INSTANT TRADING EU LTD

Dokument s kľúčovými informáciami 

CFD na energetické futures



Dokument s kľúčovými informáciami - CFD na energetické futures 1

ÚČEL: Tento dokument poskytuje vám („klientovi“) kľúčové informácie o tomto investičnom produkte.
Neslúži na marketingové účely. Tieto informácie vám podľa zákona musíme poskytnúť, aby vám pomohli
porozumieť povahe, rizikám, nákladom, potenciálnym ziskom a stratám tohto produktu a pomohli vám
ho porovnať s inými produktmi.
CFD sú komplexné nástroje a spájajú sa s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového
efektu. 72.54% účtov retailových investorov pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom prichádza o
peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť riskovať stratu
svojich peňazí.

NÁZOV PRODUKTU: CFD na energetické futures

Uvedený produkt poskytuje spoločnosť Instant Trading EU Ltd (ďalej len „Spoločnosť“), cyperská
investičná spoločnosť regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (ďalej len „CySEC“) s
licenčným číslom 266/15.

Dátum: 11. novembra 2019 | web: www.instaforex.eu | E-mail: support@instaforex.eu | Telefón:
+35725654112 | Adresa: Spetson 23a, 4000, Limassol, Cyprus

Ak máte otázky ohľadom tohto dokumentu, môžete sa na nás obrátiť pomocou vyššie uvedených
kontaktných údajov.

Idete si kúpiť produkt, ktorého použitie nie je jednoduché a môže byť ťažko pochopiteľné. Tento
produkt nemusí byť vhodný pre všetkých investorov. Mali by ste plne porozumieť rizikám, ktoré sa
s ním spájajú.

O AKÝ PRODUKT IDE?

Typ
Tento produkt je finančný nástroj kategórie CFD na energetické futures.

Ciele
CFD na energetické futures nie je kótovaný nástroj, ale obchoduje sa s ním prostredníctvom
mimoburzovej zmluvy medzi vami a spoločnosťou Instant Trading EU LTD.

CFD na energetické futures vám umožňuje vystaviť sa cenovým pohybom podkladových energetických
futures bez toho, aby ste ich vlastnili. CFD na energetické futures je dohoda medzi vami a spoločnosťou
Instant Trading EU LTD o výmene rozdielu v cene podkladového aktíva za určité obdobie. Sumu, ktorá sa
má vyplatiť, určuje zmena referenčnej ceny podkladového aktíva. Ak teda cena podkladového aktíva
stúpne a vy máte nákupnú pozíciu na CFD, spoločnosť Instant Trading EU LTD vyplatí vás a naopak. CFD
na energetické futures si môžete kúpiť (dlhá pozícia) alebo predať (krátka pozícia), podľa toho, akým
smerom sa podľa vás bude trh v budúcnosti hýbať.

CFD na energetické futures je produkt s pákovým efektom, ktorý umožňuje, aby bola požadovaná marža
nižšia. Nie je teda potrebné zaplatiť celú hodnotu svojej expozície. Výška pákového efektu závisí od
požadovanej marže pre jednotlivé CFD na energetické futures. Pri otvorení pozície zaplatíte počiatočnú
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maržu vopred. Pre retailových investorov Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) nariaďuje
minimálnu počiatočnú maržu vo výške 10 % nominálnej hodnoty CFD na energetické futures a vyžaduje,
aby spoločnosť Instant Trading EU LTD zatvorila otvorené pozície, ak vlastný kapitál (hotovosť a
nerealizované zisky a straty na CFD) na vašom CFD účte klesne pod 50 % požadovanej počiatočnej
marže pre všetky CFD pozície. Spoločnosť Instant Trading EU LTD okrem toho stanovuje vlastné marže
založené na minulých údajoch o volatilite podkladového aktíva a iných faktoroch a uplatní ich vždy, keď
sú vyššie ako požadovaná marža od ESMA.

Cieľový retailový investor
Obchodovanie s týmto produktom nie je vhodné pre každého. Tento produkt zvyčajne využívajú osoby,
ktoré chcú získať krátkodobú expozíciu voči finančným nástrojom / trhom; môžu si dovoliť prísť o
peniaze, s ktorými obchodujú; majú diverzifikované portfólio investícií a úspor; majú vysokú toleranciu
rizika a rozumejú dôsledkom a rizikám spojeným s obchodovaním s maržami.

Exspirácia
Tento produkt má vopred definovaný dátum exspirácie. Informácie o dátumoch exspirácie nájdete v
záložke Kalendár na webovej stránke našej Spoločnosti. Online investori sa môžu rozhodnúť pokračovať
v obchodovaní s týmto produktom otvorením novej zmluvy na ten istý produkt, ale s budúcim dátumom
exspirácie (pred uplynutím platnosti súčasnej zmluvy). Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne
vypovedať akúkoľvek zmluvu, ak má podozrenie, že jej podmienky boli porušené. Spotový CFD kontrakt
nemá dátum exspirácie. Na svojom účte budete musieť mať primeraný zostatok, aby ste zabránili
uzavretiu vašich otvorených pozícií a vyhli sa stop out.

Aké sú riziká a možnosti zisku?

Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)

Súhrnný ukazovateľ rizika porovnáva úroveň rizika tohto produktu s inými produktmi. Ukazuje, aká veľká
je pravdepodobnosť, že v dôsledku pohybov na trhu prídete o vložený kapitál, keď obchodujete s týmto
produktom.

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Odporúčaná (minimálna požadovaná) doba držania: nie je
Súhrnný ukazovateľ rizika vám dáva predstavu o úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými
produktmi. Vyjadruje pravdepodobnosť, že klient obchodovaním s týmto produktom v dôsledku pohybov
na trhu alebo platobnej neschopnosti Spoločnosti príde o peniaze. Tento produkt sme sme zaradili do 7.
kategórie zo 7, čo je najvyššia úroveň rizika. Vzhľadom na to môžu byť v zlých trhových podmienkach
potenciálne straty veľmi vysoké. Buďte si vedomí menového rizika. Ak obchodujete s CFD kontraktom,
ktorý je denominovaný v inej mene, ako je základná mena alebo mena vkladu na vašom účte v našej
spoločnosti, všetky marže, zisky, straty a kreditné a debetné obraty v súvislosti s týmto CFD
kontraktom sa vypočítajú v mene, v ktorej je CFD denominovaný. Toto riziko sa vo vyššie uvedenom
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ukazovateli nezohľadňuje. Ak na vašom účte nie je dostatočný kapitál na splnenie príslušných
požiadaviek na maržu, za určitých okolností budú vaše otvorené pozície zatvorené. Celková strata, ktorú
môžete utrpieť, môže byť výrazne vyššia ako požadovaná počiatočná marža, ale nemôže prekročiť
vlastný kapitál na vašom retailovom CFD účte. Je možné, že sa vám nebude dariť uzavrieť svoju pozíciu
alebo produkt budete musieť predať za cenu, ktorá významne ovplyvní váš realizovaný zisk/stratu. Trhy
môžu do nasledujúceho dňa klesnúť a nemusí sa nám podariť uzavrieť vašu pozíciu za cenu, ktorá by
zabránila stratám vyšším ako pôvodne vložená marža. Okrem toho, ak by spoločnosť Instant Trading EU
LTD nedokázala zaplatiť dlžné sumy, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

Scenáre výkonnosti
Budúci vývoj trhu nie je možné presne predpovedať. Uvedené scenáre iba naznačujú, aké by mohli byť
niektoré výsledky na základe nedávnych výnosov. Skutočné výnosy by mohli byť nižšie.

Scenáre uvedené v tabuľke č. 2 naznačujú, aký výnos by mohla dosiahnuť vaša investícia na základe
údajov z minulosti. Scenáre výkonnosti sú odhady budúceho výkonu založené na údajoch o produkte z
minulosti. Toto NIE JE presný ukazovateľ, výkon sa môže líšiť v závislosti od toho, ako sa vyvíja trh a ako
dlho držíte CFD. Stresový variant ilustruje extrémne nepriaznivý scenár založený na údajoch z minulosti.
Maximálna strata sa rovná strate celej investície. Výsledky výkonnosti zahŕňajú všetky náklady na
produkt, avšak nezohľadňujú daňové náklady. Výkonnosť a riziká spojené s týmto produktom závisia od
mnohých faktorov, z ktorých niektoré určuje klient, napríklad pákový efekt na účte, využitie pákového
efektu a doba držania.

Analýza výkonnosti vychádzala z týchto predpokladov:
CFD na energetické futures Tabuľka č. 1

Investícia 1 000 €
Doba držania 1 deň
Nominálna hodnota obchodu 10 000 €
Páka 10
Požadovaná marža 1 000 €
Použitá marža 1 000 €

Klient využíva celú maržu dostupnú na obchodnej platforme

Scenáre Tabuľka č. 2
Scenár výkonnosti nákupnej pozície
Priaznivý Zostatok 1 204,09 € Mierny Zostatok 1 010,89 €

Návratnosť +20 % Návratnosť +1 %
Zisk/strata 204,09 € Zisk/strata +10,89 €

Nepriaznivý Zostatok € 815,77 Stresový Zostatok 777,55 €
Návratnosť -18 % Návratnosť -22%
Zisk/strata -184,23 € Zisk/strata -222,45 €

Scenár výkonnosti predajnej pozície
Priaznivý Zostatok 1 227,78 € Mierny Zostatok 991,51 €

Návratnosť +23 % Návratnosť -1 %
Zisk/strata +227,78 € Zisk/strata -8,49 €

Nepriaznivý Zostatok 815,84 € Stresový Zostatok 792,91 €
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Návratnosť -18 % Návratnosť -21 %
Zisk/strata -184,16 € Zisk/strata -207,09 €

Vyššie uvedené scenáre výkonnosti sa vypočítali pomocou metodiky ESMA.

Čo sa stane, ak spoločnosť Instant Trading EU LTD nebude schopná splniť svoje finančné záväzky?

Všetky peniaze klientov, ktoré Spoločnosť spravuje, sú vedené na osobitných bankových účtoch,
oddelene od vlastných zdrojov Spoločnosti, v renomovaných európskych finančných inštitúciách.
Spoločnosť každý deň vykonáva interné a externé vyrovnanie podľa požiadaviek CySEC a smernice
MiFID II, aby zabezpečila, že na peňažných účtoch svojich klientov bude držať dostatočnú hotovosť na
pokrytie všetkých finančných prostriedkov klientov.

Ak by nastala nepravdepodobná situácia, že by vám Spoločnosť nebola schopná zaplatiť, môžete sa
obrátiť na Kompenzačný fond pre investorov (ďalej len „ICF“). ICF je cyperský zákonný fond poslednej
inštancie pre klientov cyperských investičných spoločností. To znamená, že ak by Spoločnosť nebola
schopná splniť svoje finančné záväzky, ICF môže jednému oprávnenému klientovi vyplatiť náhradu až 20
000 EUR. Konkrétna výška kompenzácie, ktorú vyplatí ICF, závisí od vášho nároku. ICF je nezávislý orgán
zriadený podľa Zákona o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2007. Keďže
Spoločnosť je autorizovaná a regulovaná komisiou CySEC (licenčné číslo: 266/15), podieľa sa aj na
Kompenzačnom fonde pre investorov.

Aké sú náklady?

Zníženie výnosu („RIY“) ukazuje, aký vplyv budú mať celkové náklady, ktoré uhradíte, na váš potenciálny
výnos z investície. Celkové náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné aj vedľajšie náklady. Uvedená
suma v tomto dokumente predstavuje kumulatívne náklady na samotný produkt za odhadovanú dobu
držania 4 týždne. Údaje sú vypočítané pre investíciu 2 000 EUR za nominálnu hodnotu 10 000 EUR.
Tieto údaje sú odhady a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Náklady počas držania investície

Ak vám niekto tento produkt predáva alebo vám poskytuje poradenstvo, môže vám účtovať ďalšie
poplatky. V takom prípade vás táto osoba informuje o týchto poplatkoch a ukáže vám, ako celkové
náklady počas držania pozície ovplyvnia vašu investíciu.

Odhadovaná doba držby 4 týždne
Investícia 2 000 €
Nominálna suma 10 000 €
Celkové náklady - 48,20 €
Dopad na výnos - 2,41%

Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka zobrazuje:
• Vplyv rôznych druhov nákladov (na ročnej báze).
• Čo obsahujú rôzne kategórie nákladov.
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Jednorazové
náklady

Vstupné náklady 0,1 % Brokerské provízie. Udáva sa maximálna provízia;
jej skutočná výška môže byť nižšia.

Výstupné náklady 0,1 % Brokerské provízie. Udáva sa maximálna provízia;
jej skutočná výška môže byť nižšia.

Priebežné
náklady

Swapy 0,079 % Finančné náklady. Suma poplatku závisí od
nominálnej hodnoty a sadzby za držanie pozície
cez noc. Každú stredu sa táto suma vynásobí 3.

Iné priebežné
náklady

Neuplatňuje sa

Ako dlho by som mal/-a produkt držať a môžem si vybrať peniaze skôr?

Odporúčaná (minimálna požadovaná) doba držania: nie je

Neexistuje odporúčaná alebo minimálna doba držania. Ak sa rozhodnete zatvoriť svoju pozíciu, nebude
to mať žiadne následky okrem toho, že prídete o expozíciu voči podkladovému aktívu.

K predčasnému zatvoreniu pozície môže dôjsť v prípade, že prostriedky na vašom účte nepokrývajú
požadovanú maržu pre túto pozíciu, ďalej v dôsledku určitých korporátnych udalostí alebo ak sa
Spoločnosť Instant Trading EU LTD rozhodne toto CFD ďalej neposkytovať z iných dôvodov, alebo ak
Spoločnosti hrozí úpadok.

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom portálu sťažností na webovej stránke Spoločnosti tu.

Reklamačný postup Spoločnosti nájdete tu.

Ak nie ste spokojní s konečným rozhodnutím Spoločnosti, môžete podať sťažnosť finančnému
ombudsmanovi na adrese http://www.financialombudsman.gov.cy .

Ďalšie dôležité informácie

Ďalšie dôležité dokumenty, ako sú Všeobecné podmienky, Zásady vykonávania pokynov, Zásady
ochrany osobných údajov, Poučenie o riziku, Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej
disciplíne atď. nájdete tu. Tieto dôležité dokumenty by ste si mali prečítať a porozumieť im ešte
predtým, ako si v Spoločnosti otvoríte účet a začnete obchodovať.
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