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Dokument s kľúčovými informáciami – kryptomena
Účel
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Informácie
sú požadované zákonom s cieľom pomôcť vám porozumieť povahe, rizikám, nákladom, potenciálnym ziskom a stratám
vyplývajúcim z tohto produktu a pomôcť vám porovnať ho s inými produktmi.
CFD kontrakty na kryptomeny ponúka spoločnosť Monecor (London) Ltd, výrobca produktu, ktorá je registrovaná v Anglicku
a Walese pod registračným číslom 00851820. ETX Capital je obchodným menom spoločnosti Monecor (London) Limited,
registrovanej britským úradom pre finančnú administratívu Financial Conduct Authority pod registračným číslom 124721.
Ak chcete získať viac informácií, volajte na číslo +44 (0) 20 7392 1494 alebo navštívte webové sídlo www.etxcapital.com.
Tento dokument bol vytvorený/naposledy aktualizovaný 1 April 2020.
Idete si kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.
O aký produkt ide?
Rozdielové zmluvy (contract for difference – CFD) na kryptomenu sú derivátové finančné nástroje obchodované mimo burzy
(Over the Counter – OTC), t. j. obchod je uzatvorený mimo regulovanej burzy alebo miesta a medzi klientom a spoločnosťou,
keď spoločnosť súhlasí s peňažným vyrovnaním výkonnosti aktíva, na ktoré sa klient rozhodne špekulovať. Pri tejto CFD môžete
špekulovať na pohyb ceny (pozitívna alebo negatívna výkonnosť) kryptomien bez toho, aby ste skutočne investovali do
podkladového aktíva alebo aby ste takéto aktívum vlastnili, a to nákupom alebo predajom zmlúv, t. j. špekulovať na rast alebo
pokles cien kryptomien. Napríklad, ak je investor v long (dlhej) pozícii v súvislosti s CFD na úrokovú sadzbu a cena trhu s
podkladovou kryptomenou stúpne, hodnota CFD vzrastie – na konci zmluvy spoločnosť ETX Capital vyplatí rozdiel medzi
zatváracou hodnotou zmluvy a otváracou hodnotou zmluvy. Naopak, ak je investor v long pozícii a cena trhu s podkladovou
kryptomenou klesne, hodnota CFD klesne – na konci zmluvy vyplatí spoločnosti ETX Capital rozdiel medzi zatváracou hodnotou
zmluvy a otváracou hodnotou zmluvy.
Jedným z kľúčových znakov CFD je, že sú obchodované na základe marže alebo finančnej páky v tom zmysle, že sa musíte
zaviazať iba k malému podielu nominálnej hodnoty zmluvy ako marže. Znamená to však, že veľkosť vašich pozícií a
potenciálnych ziskov a strát sa násobí úmerne vašej investícii, čo vedie k väčším rizikám. To tiež znamená, že môžete stratiť viac
ako investujete.
Cieľ
Cieľom CFD kontraktov je umožniť investorom získať pákovú expozíciu na pohyb hodnoty podkladového indexu (smerom hore
alebo dole). Expozícia využíva finančnú páku, keďže pri CFD kontraktoch sa vyžaduje zloženie len malej časti nominálnej hodnoty
kontraktu ako úvodnej marže, čo je jednou z hlavných charakteristík obchodovania s CFD. Obchodovanie s maržou môže zväčšiť
vaše straty, ale aj zvýšiť vaše zisky. Neexistuje žiadna odporúčaná dĺžka držby produktu; každý individuálny investor sám posúdi
vhodnú dĺžku držby produktu na základe svojej vlastnej obchodnej stratégie a cieľov.
Viac informácií a príklady hlavných charakteristík obchodovania s CFD kontraktmi nájdete na webovej stránke ETX na adrese
https://www.etxcapital.com/ Nevloženie dodatočných finančných prostriedkov v prípade negatívneho cenového pohybu môže
mať za následok automatické zatvorenie CFD kontraktu. Táto situácia nastane, keď straty prevýšia stanovenú úroveň marže
produktu. ETX Capital si zároveň ponecháva možnosť jednostranne ukončiť akýkoľvek CFD kontrakt, ak sa domnieva, že došlo k
porušeniu jeho podmienok. Automatické uzatvorenie pri určitej marži (margin close-out) je povinné pre všetkých retailových
(drobných) investorov; podrobnosti sú uvedené nižšie.
Zamýšľaný retailový investor
CFD sú určené pre investorov, ktorí majú znalosti alebo skúsenosti s produktmi s finančnou pákou. Potenciálni investori budú
rozumieť spôsobu odvodenia cien CFD, kľúčovým pojmom „marža“ a „finančná páka“ a skutočnosti, že straty môžu byť vyššie
ako vklady. Budú samozrejme rozumieť profilu produktu z hľadiska rizika/odmeny v porovnaní s tradičným obchodovaním s
akciami. Investori budú mať tiež primerané finančné prostriedky a schopnosť znášať straty presahujúce počiatočnú investovanú
sumu.
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Aké sú riziká a čo by som mohol dostať na oplátku?
Ukazovateľ rizika
Súhrnný ukazovateľ rizika je usmernenie týkajúce sa úrovne
rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi.
Ukazuje, do akej miery je pravdepodobné, že produkt stratí
peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo v dôsledku
toho, že nie sme schopní vyplatenia.
Zaradili sme tento produkt do triedy 7 zo 7, čo je trieda
najvyššieho rizika. To zaraďuje potenciálne straty z budúcej
výkonnosti produktu na veľmi vysokú úroveň.
Kryptomeny CFD sú produkty, ktoré môžu rýchlo vytvárať
straty. Za určitých okolností sa môže od vás žiadať, aby ste
uskutočnili ďalšie platby na zaplatenie strát. Volatilita
spojená s kryptomenami môže viesť k tomu, že váš kapitál bude vystavený väčšiemu riziku než v prípade iných produktov CFD.
Môžete utrpieť stratu. Retailoví klienti sú chránení pred negatívnym zostatkom na účte a vaše straty nemôžu prevýšiť
sumu, ktorú ste investovali.
Buďte si vedomý(-á) menového rizika. Je možné kupovať alebo predávať CFD na akcie v mene, ktorá je odlišná od základnej
meny vášho účtu. Konečný výnos, ktorý môžete získať, závisí od výmenného kurzu medzi dvoma menami. Toto riziko nie je
zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.
Za určitých okolností sa môže od vás žiadať, aby ste uskutočnili ďalšie platby na zaplatenie strát. Môžete prísť o všetko, ale nie
o viac, ako je zostatok na vašom obchodnom účte. Trhové podmienky môžu znamenať, že váš obchod s CFD je uzatvorený za
menej výhodnú cenu, čo by mohlo mať značný vplyv na to, koľko dostanete naspäť. Môžeme uzatvoriť váš otvorený obchod s
CFD, ak nezachováte minimálnu požadovanú maržu, ak máte dlhy voči spoločnosti alebo ak porušujete trhové predpisy. Tento
proces môže byť automatizovaný. Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže by ste
mohli stratiť niektoré alebo všetky vaše investície.
Účty všetkých retailových klientov sú chránené automatickým uzatvorením pri určitej marži. Znamená to, že keď hodnota účtu
klesne pod 50 % otváracej maržovej požiadavky (ktorá bola zaplatená za vstúpenie do CFD pozície v ktoromkoľvek časovom
okamihu), dôjde k zatvoreniu jednej alebo viacerých CFD pozícií, hneď ako to umožnia podmienky na trhu.
Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu. Kryptomeny sú ponúkané iba počas obchodných
hodín podľa toho, ako sú sprístupňované a keď sú sprístupňované. Ak nebudeme schopní zaplatiť, čo vám dlžíme, mohli by ste
prísť o celú investíciu. Môžete však využiť systém ochrany spotrebiteľa (pozri „Čo sa stane, ak nie sme schopní vyplatenia“).
Vyššie uvedený ukazovateľ nezohľadňuje túto ochranu.
Scenáre výkonnosti
Uvedené scenáre znázorňujú možnosti výkonnosti vašej investície. Predstavené scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti
založeným na dôkazoch z minulosti o tom, ako hodnota tejto investície kolíše, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo dostanete,
sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a od toho, ako dlho držíte CFD.
Na vytvorenie scenárov v tabuľke 1 boli použité nasledujúce predpoklady:
Napríklad, ak investor kupuje $4 bodu bitcoinov voči USD na trhu za cenu 7043,7. Marža je 50 %, preto je požadovaná marža
pre tento obchod vo výške $14,087.40 (4 x 7043.70 x 50%). To znamená, že za každú zmenu o 1 bod v cene podkladového trhu
sa hodnota stávky na rozpätie zmení o £1. Napríklad, ak je investor v long pozícii a trh rastie z hľadiska hodnoty, dosiahne sa zisk
£1 za každý nárast o 1 bod na uvedenom trhu. Avšak ak trh klesne z hľadiska hodnoty, vznikne strata $1 za každý bod, o ktorý
trh klesne z hľadiska hodnoty.
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CFD na kryptomenu
Otváracia cena indexu:
Veľkosť obchodu (za CFD):
Marža %:
Požiadavka na maržu ($):
Nominálna hodnota obchodu ($):
Tabuľka 1
LONG
Scenár
výkonnosti
Priaznivý
Stredný
Nepriaznivý
Stresový

Uzatváracia
cena (vrátane
rozpätia)
7 149,36
7 078,92
6 938,05
6 691,52

P
TS
M
MR = P x TS x M
TN = P x TS

7 043,7
4
50 %
$14 087,40
$28 174,80

Zmena
ceny

Zisk/strata

1,5 %
0,5 %
-1,5 %
-5 %

$422,62
$140,87
-$422,62
-$1 408,74

SHORT
Scenár
výkonnosti
Priaznivý
Stredný
Nepriaznivý
Stresový

Uzatváracia
cena (vrátane
rozpätia)
6 938,05
7 008,48
7 149,36
7 395,88

Zmena
ceny

Zisk/strata

-1,5 %
-0,5 %
1,5 %
5%

$422,62
$140,87
-$422,62
-$1 408,74

Uvedené číselné údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt. Ak vám niekto iný predal tento produkt alebo vám tretia
strana radila v súvislosti s produktom, tieto číselné údaje nezahŕňajú žiadne náklady, ktoré im platíte. V číselných údajoch nie je
zohľadnená vaša osobná daňová situácia, ktorá tiež môže mať vplyv na to, koľko dostanete späť. Viac informácii a príkladov
nájdete na webovom sídle ETX.
Čo sa stane, ak spoločnosť ETX Capital nie je schopná vyplatenia?
Ak ETX Capital nedokáže splniť svoje finančné záväzky voči vám, môžete prísť o celú hodnotu svojej investície. V zmysle pravidiel
britského finančného orgánu FCA na ochranu finančných prostriedkov klientov však EXT Capital drží všetky prostriedky
retailových klientov oddelene od svojich vlastných finančných prostriedkov. Spoločnosť ETX Capital sa tiež zúčastňuje na
systéme kompenzácie týkajúcej sa finančných služieb (FSCS), ktorý kryje oprávnené investície až do výšky £85.000 na osobu, na
firmu. Pozrite si www.fscs.org.uk.
Aké sú náklady?
Pri obchodovaní s CDF kontraktmi na kryptomeny vznikajú jednorazové, trvalé, vedľajšie a ostatné náklady.
Váš čistý zisk sa zníži, resp. vaše straty sa zvýšia o nasledovné náklady a poplatky.

Táto tabuľka zobrazuje rôzne kategórie nákladov a ich vysvetlenie
Jednorazové

Menový

Akákoľvek hotovosť, realizovaný zisk a straty, úpravy, poplatky a sadzby denominované

vstupné

prepočet

v inej mene, ako je základná mena vášho účtu, budú prepočítané na základnú menu a

a výstupné

bude vám zaúčtovaný príslušný poplatok za ich prepočet.

náklady
Trvalé náklady

Náklady na

Z vášho účtu je stiahnutý poplatok za každú noc, keď je vaša pozícia držaná. Znamená

dennú držbu

to, že čím dlhšie držíte pozíciu otvorenú, tým sú náklady vyššie.

Vedľajšie

Poplatok

Pokiaľ to platná legislatíva povoľuje, časť nášho spreadu, provízií a ďalších poplatkov za

náklady

distribútora

účet môžeme kedykoľvek zdieľať s inými osobami vrátane distribútora, ktorý vás
uviedol.

Ostatné náklady

Rolovacie

Za rolovanie futuritného kontraktu do ďalšieho mesiaca alebo štvrťroka vám zaúčtujeme

(rollover)

poplatok vo výške polovice platného spreadu na otvorenie alebo zatvorenie obchodu.

náklady
Ako dlho by som mal(-a) CFD držať a môžem si peniaze vybrať predčasne?
Neexistuje žiadne odporúčané obdobie držby ani žiadna výpovedná lehota, čiže neexistujú ani poplatky za zrušenie. Môžete si
otvoriť obchod CFD kedykoľvek, keď je k dispozícii počas obchodných hodín. Je možné vystúpiť z obchodu CFD pred
exspiráciou (pred obdobím predbežného ukončenia) bez poplatkov.
Upozorňujeme, že za každú pozíciu prenesenú cez noc bude z vášho účtu odúčtovaný príslušný poplatok.
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Ako môžem podať sťažnosť?
Ak chcete podať sťažnosť, mali by ste kontaktovať naše klientske oddelenie na čísle +44 (0) 20 7392 1494 , e-mailom na
customer.service@etxcapital.com alebo poštou na adrese 26 Finsbury Square, London, EC2A 1DS. Ak máte pocit, že vaša
sťažnosť nebola uspokojivo vyriešená, sťažnosť môžete postúpiť službe finančného ombudsmana. Viac informácií nájdete na
www.financial-ombudsman.org.uk. Ak sa vaša sťažnosť týka poradného alebo diskrečného manažéra konajúceho na vašom účte,
kontaktujte firmu, ktorá poskytuje službu. Podrobnosti nájdete v našich Pravidlách riešenia sťažností na webovej adrese:
https://www.etxcapital.com/sk-sk/legal/ .
Ďalšie relevantné informácie
Ak existuje časový posun medzi časom zadania vášho príkazu a momentom jeho vykonania, váš príkaz sa nemôže realizovať za
cenu, ktorú ste očakávali (ktorá môže byť lepšia alebo horšia). Pred obchodovaním sa uistite, že máte dostatočne silný
internetový signál.
Dôležité informácie týkajúce sa podmienok obchodovania so spoločnosťou ETX Capital nájdete na našej webovej stránke v časti
Právne informácie. Mali by ste sa dôkladne oboznámiť so všetkými obchodnými podmienkami a ďalšími pravidlami, ktoré sa
týkajú vášho účtu. www.etxcapital.com/sk-sk/legal/ .
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