
Poistné plnenia Žiadne

Obdobie: Spotový nástroj CFD nemá dátum exspirácie. Tento nástroj nemá žiadnu vopred stanovenú dobu držania investície ani vypršania platnosti 
kontraktu – ide o otvorenú investíciu, ktorú môžete nakupovať a predávať podľa vlastného uváženia. Informácie o obchodných hodinách nájdete na 
internetových stránkach ITEU.

Aké sú riziká a možnosti zisku?

Súhrnný ukazovateľ rizika vám dáva predstavu o úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi.

Ukazovateľ rizika Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Ukazuje, aká veľká je pravdepodobnosť, že v dôsledku pohybov na trhu alebo nesplnenia finančných záväzkov prídete o kapitál, keď obchodujete s týmto 
produktom. Tento produkt 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 v inej mene, ako je základná mena alebo mena, v ktorej je vedený váš účet, 
všetky marže, zisky, straty, kreditné a debetné obraty súvisiace s týmto CFD kontraktom sa vypočítajú pomocou meny daného CFD. Toto riziko sa vo vyššie 
uvedenom ukazovateli nezohľadňuje. Za určitých okolností, ak na vašom účte nemáte dostatok vlastného kapitálu na splnenie príslušných požiadaviek na 
maržu, budú vaše otvorené pozície uzavreté. 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 v noci 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.

O AKÝ PRODUKT IDE?

Typ: Rozdielové zmluvy (contract for difference – CFD) na kryptomenu sú derivátové finančné nástroje obchodované mimo burzy (Over the Counter – OTC)

Cieľový retailový investor: Ce produit est destiné aux investisseurs qui souhaitent accéder aux crypto-monnaies et sont conscients que cet actif est doté d'un 
effet de levier, ce qui peut entraîner des pertes supérieures à la marge initiale. Il convient toutefois de noter que, conformément aux règles de l'ESMA, les 
pertes à payer cumulées par un investisseur de détail ne peuvent pas au total dépasser les fonds investis dans le compte CFD.


Par exemple, vous avez déposé 10 000 € sur un compte CFD et ouvert une position longue d'une valeur nominale de 8 000 €. La marge initiale requise pour 
ouvrir une position était de 4 000 €. Si la position perd 15% de sa valeur initiale et que vous décidez de la clôturer, votre perte sera de 1 200 €.


Ciele: 

 Un CFD sur crypto-monnaies n'est pas un instrument coté en bourse, mais il est négocié en tant que contrat de gré à gré (OTC) entre vous et Instant Trading 
EU Ltd. 

 Un CFD crypto-monnaies vous permet d'être exposé aux mouvements de prix de la crypto-monnaie sous-jacente sans posséder réellement la crypto-
monnaie. Un CFD sur actions est un accord entre vous et Instant Trading EU Ltd pour échanger la différence de prix d'un actif sous-jacent sur une période 
de temps spécifiée. La différence à échanger est déterminée par la variation du taux de change entre deux devises. Ainsi, si le taux de change de la devise 
de base augmente, vous recevez de l'argent dans la devise de règlement d'Instant Trading EU Ltd et vice versa. Lorsque vous négociez des CFD sur crypto-
monnaie, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes selon votre vision de la direction du marché.

 Les CFD sur crypto-monnaie sont des produits à effet de levier qui nécessitent une marge inférieure à la valeur nominale de la position. Selon les exigences 
de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), la marge minimale pour les investisseurs individuels est de 50% de la valeur nominale des CFD 
sur crypto-monnaie en fonction de la crypto-monnaie, et ITEU s'engage à liquider les positions ouvertes dans le cas où les fonds disponibles (en espèces et 
profits et pertes CFD non réalisés) sur votre compte tomberont en dessous de 50 % de l'exigence de marge initiale pour toutes les positions CFD. En outre, 
l'ITEU établit des exigences de marge interne en fonction de la volatilité historique de l'actif sous-jacent et d'autres facteurs. Les exigences de marge 
interne de la société s'appliquent si elles dépassent celles de l'ESMA.
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ÚČEL: Tento dokument vám poskytuje 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 kontrakty sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 82,74% 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 podstúpiť vysoké 
riziko straty svojich peňazí.

Idete si kúpiť produkt, ktorého použitie nie je jednoduché a môže byť ťažko pochopiteľné.

PRODUKT

NÁZOV PRODUKTU: CFD na kryptomenu

PRIIP výrobca: Instant Trading EU Ltd (ITEU)

Zodpovedný orgán: Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy („CySEC“ alebo „Komisia“) s číslom licencie 266/15

support@forexmart.euwww.forexmart.eu 6. marec 2023

CFD kontrakty sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.  77.95% 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 podstúpiť 
vysoké riziko straty svojich peňazí.

ÚČEL: Tento dokument vám poskytuje 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.

mailto:support@forexmart.eu
https://www.forexmart.eu/
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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 udržiavať dostatočné sumy na pokrytie všetkých finančných prostriedkov klientov.


Ak by nastala nepravdepodobná situácia, že Spoločnosť nebude schopná splniť si voči klientovi svoje finančné záväzky, môže sa klient obrátiť na 
Kompenzačný fond investorov (ďalej len „ICF“). ICF je cyperský zákonný fond poslednej inštancie pre zákazníkov cyperských investičných spoločností. To 
znamená, že ICF môže vyplatiť náhradu až do 20 000 EUR za oprávneného klienta, ak Spoločnosť nie je schopná splniť svoje finančné záväzky. 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.

What are the costs?

Zníženie výnosu („RIY“) znázorňuje, aký vplyv budú mať celkové náklady, ktoré uhradíte, na váš potenciálny výnos z investície. Celkové náklady zohľadňujú 
jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Uvedená suma predstavuje kumulatívne náklady na samotný produkt za odhadovanú dobu držania 1 deň. Údaje 
predpokladajú, že investujete 10 000 EUR za nominálnu hodnotu 20 000 EUR. Tieto údaje sú odhady a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Analýza výkonnosti vychádzala z týchto predpokladov:

Scenáre výkonnosti

Scenáre výkonnosti: Vývoj trhu v budúcnosti nie je možné presne predpovedať. Uvedené scenáre sú iba indikáciou niektorých možných výsledkov na základe 
nedávnych výnosov. Skutočné výnosy by mohli byť nižšie.


Uvedené scenáre naznačujú, aký výsledok by mohla vaša investícia dosiahnuť na základe údajov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení. 
Výsledok sa môže líšiť v závislosti od toho, ako sa vyvíja trh a ako dlho držíte CFD. Rozličné scenáre ukazujú, aký by mohol byť výsledok vášho obchodovania v 
rôznych trhových podmienkach, a nezohľadňujú situáciu, kedy vás nie sme schopní vyplatiť. Tento dokument obsahujúci kľúčové informácie sa vzťahuje na 
akýkoľvek CFD. Pri každom obchode, ktorý zadáte, budete zodpovední za výber nástroja CFD, čas otvorenia a zatvorenia, veľkosť obchodu (riziko) a to, či 
použijete funkcie na obmedzenie rizika (ako napríklad stop loss príkazy). 


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.
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Zloženie nákladov

Nasledujúca tabuľka zobrazuje: 

• Vplyv rôznych druhov nákladov.

• Čo obsahujú rôzne druhy nákladov.

Basic Gold Platinum

Basic

Gold

Platinum

* spread je priemerný plávajúci spread  
** swapy sú vyjadrené v % za rok  
*** provízie platia pre jeden obchod (operáciu)

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

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom e-mailu na to compliance@forexmart.eu. 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, Povinne 
zverejňované dokumenty Pilieru III 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.

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 z dlhodobého hľadiska ovplyvnia 
vašu investíciu.

***

https://www.forexmart.eu/assets/pdf/forexmart_eu/Client_Complaints_Policy_forexmart.eu_V1.0_291118.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy
https://www.forexmart.eu/legal-documentation

