Dokument Zawierający Kluczowe Informacje
Cel
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące produktu inwestycyjnego. Nie stanowi on materiału marketingowego. Podanie tych
informacji jest wymogiem prawnym. Celem jest uświadomienie charakteru produktu, wiążącego się z nim ryzyka, kosztów oraz potencjalnych
zysków i strat. Ma także być pomocny w porównaniu produktu z innymi podobnymi.

Ostrzeżenie
Zamierzasz zakupić produkt, który jest skomplikowany i trudny w zrozumieniu.

Nazwa produktu
Kontrakt na Różnice Kursowe (CFD) na Produkcie w postaci Indeksu Giełdowego.
Pełna Lista Instrumentów: https://forex.cinkciarz.pl/oferta/instrumenty

Numer ISIN/UPI
Kontrakt na Różnice Kursowe

Twórca produktu
Twórcą i dystrybutorem produktu jest spółka Conotoxia Ltd. zarejestrowana na Cyprze, regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd (licencja nr 336/17). Spółka podlega przepisom Ustawy o Usługach i Działaniach Inwestycyjnych oraz Rynkach

Regulowanych 87(I) 2017.

Kontakt elektroniczny
Strona internetowa: https://forex.conotoxia.com, https://forex.cinkciarz.pl, http://invest.conotoxia.com, http://invest.cinkciarz.pl
email: support@cy.conotoxia.com

Kontakt telefoniczny
+357 250 300 46

Organ właściwy
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Data dokumentu
Styczeń 2022

Czym jest niniejszy produkt? - Rodzaj produktu
Jest to instrument pochodny będący Kontraktem na Różnice Kursowe (CFD). Umożliwia on pośrednią ekspozycję na bazowy
produkt/instrument finansowy (Indeks). Nie staniesz się posiadaczem bezpośredniego udziału w bazowym produkcie/instrumencie
finansowym. Odpowiednio, będziesz mógł uzyskać zyski bądź ponieść straty w wyniku zmian ceny lub wartości w odniesieniu do
bazowego produktu lub instrumentu finansowego, na który posiadasz pośrednią ekspozycję.

Cele
Celem produktu jest umożliwienie aktywnego inwestowania w instrument bazowy w krótkim terminie bez wchodzenia w jego posiadanie. Stopa
zwrotu inwestycji na produkcie zależy od ceny kupna i sprzedaży oferowanego produktu oraz wielkości pozycji, jak również kosztów związanych z
produktem. Produkt odzwierciedla zmiany w cenach instrumentu bazowego, na którym jest oparty. Otwarcie pozycji może wiązać się z
nieograniczoną stratą lub zyskiem. Tym niemniej Spółka oferuje Ochronę przed Ujemnym Saldem, która zapewnia, że nie stracisz więcej niż
zainwestowałeś. Otwierając pozycję na produkcie jesteś zobowiązany do dokonania wpłaty, która stanowi procent całkowitej wartości kontraktu na
twoim rachunku, który zwany jest wymaganym początkowym merginesem/depozytem zabezpieczającym. Musisz mieć świadomość, iż zawieranie
transakcji z marginesem/depozytem zabezpieczającym może zwiększyć twoje potencjalne straty lub zyski. Dla przykładu weźmy sytuację, w której
jesteś przekonany, iż dojdzie do znacznej zmienności Indeksu S&P 500, więc podejmujesz decyzję o kupnie (pozycja długa) kontraktu CFD na ten
produkt celem jego sprzedaży, gdy cena wzrośnie ponad poziom początkowy. Różnica pomiędzy ceną w czasie kupna i sprzedaży stanowi twój
zysk, z pomniejszeniem o odpowiednie koszty, jeśli takie występują. Zasada ta działa w obu kierunkach - jeśli uważasz, że Indeks S&P 500
spadnie, możesz sprzedaż kontrakt CFD (pozycja krótka) celem jego kupna w późniejszym terminie po niższej cenie. Podobnie jak powyżej, różnica
pomiędzy ceną w czasie kupna i sprzedaży stanowi twój zysk, z pomniejszeniem o odpowiednie koszty, jeśli takie występują.
Dźwignia i Marża
Kontrakty CFD to lewarowane produkty finansowe umożliwiające inwestorom handel z większą ekspozycją na aktywa bazowe w porównaniu z
zainwestowaną kwotą. Handel kontraktami CFD wymaga zainwestowania tylko części wartości rynkowej aktywów bazowych zgodnie z określonymi
wymogami dotyczącymi dźwigni finansowej, takimi jak 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 lub 1:30. Oznacza to, że korzystając z dźwigni, inwestorzy mogą
handlować kwotami wyższymi niż ich początkowy depozyt. Kwota wymagana do otwarcia pozycji na CFD nazywa się początkowym depozytem
zabezpieczającym i jest wyrażona jako procent wartości aktywów bazowych. Inwestorzy powinni pamiętać, że korzystanie z dźwigni finansowej
może zwiększyć ich potencjalne zyski i/lub straty.

Docelowy inwestor detaliczny
Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych i profesjonalnych, którzy
rozumieją zasady działania instrumentów pochodnych oraz ryzyka z nimi związane, inwestują aktywnie w takie instrumenty i jednocześnie
są świadomi ryzyk inwestycyjnych. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wziąć udział w dostępnych szkoleniach oraz
zapoznać się z wersją demonstracyjną platformy tradingowej celem uzyskania wystarczającej wiedzy, oraz doświadczenia, które u możliwią
ci zarządzanie ryzykiem transakcji lewarowanych. Realizując transakcje na niniejszym instrumencie, ponosisz odpowiedzialność za
otwarcie i zamknięcie swojej pozycji, a także za dobór wielkości swojej pozycji oraz wszelkich oferowanych narzędzi zarządzan ia ryzykiem,
takich jak stop loss czy take profit.
Okres posiadania
Kontrakty CFD na ogół nie mają określonej daty spłaty ani minimalnego okresu utrzymywania, ani ustalonych warunków i wygasają tylko
wtedy, gdy zdecydujesz się zamknąć transakcję lub w przypadku, gdy nie masz dostępnego marginesu/depozytu zabezpieczającego, aby
utrzymać otwarte pozycje.

Jakie są ryzyka oraz możliwe korzyści - Poziom ryzyka
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Sumaryczny wskaźnik ryzyka wskazuje poziom ryzyka związanego z produktem w porównaniu do innych produktów. Pokazuje on
prawdopodobieństwo utraty środków na produkcie z uwagi na zachowanie rynku lub wskutek braku możliwości wypłaty twoich środków przez
Spółkę. Klasę ryzyka niniejszego produktu ustaliliśmy na 7 z 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty w odniesieniu
do przyszłej stopy zwrotu są bardzo wysokie.
Musisz mieć świadomość ryzyka walutowego. Możesz utracić cały zainwestowany kapitał, rozumiany jako margines/depozyt zabezpieczający
pozycję na produkcie. Dlatego też należy się upewnić, że na rachunku znajduje się wystarczający margines/depozyt zabezpieczający, by uniknąć
automatycznego zamknięcia pozycji. Przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji z marginesem/depozytem zabezpieczającym należy rozważyć
cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka i poziom doświadczenia w zakresie danych produktów. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla każdego.
Dlatego też powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane ryzyka, a w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. Istnieje kilka rodzajów ryzyka
transakcyjnego, w tym ryzyko dźwigni, którego należy mieć świadomość przed przystąpieniem do zawierania transakcji. Czynniki wpływające na
wyniki na niniejszym produkcie obejmują m.in.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryzyko dźwigni
Ryzyko nieograniczonej straty
Ryzyko depozytu zabezpieczającego
Ryzyko kursowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko nieregulowanego rynku
Ryzyko zakłócenia rynku
Ryzyko kontrahenta
Ryzyko internetowej platformy tradingowej i IT
Konflikty interesów

Scenariusz wyników
*Zmian sytuacji rynkowej w przyszłości nie można precyzyjnie przewidzieć. Scenariusze stanowią jedynie wskazanie możliwych wyników w
oparciu o niedawne zwroty. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe.
Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje nie dotyczy wyłącznie konkretnego produktu, a kategorii produktów CFD na Indeksy
Giełdowe. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki w postaci zysków i strat, jakie mogą wystąpić w różnych okolicznościach. Zgodnie z tym
scenariuszem zakładamy, iż kupujesz kontrakt CFD dotyczący US 500, o wolumenie w wysokości 10 lotów (10 jednostek), po cenie
2790.60$. Oznacza to, iż twoja nominalna ekspozycja na kontrakt wynosi 27.906$ (10 kontraktów x cena wynosząca 2790.60$). Tym
niemniej należy pamiętać, iż nie musisz inwestować 27.906$. Zakładając, iż początkowy margines/depozyt zabezpieczający wynosi 1:20,
musisz dokonać wpłaty w wysokości jedynie 1.395$, co stanowi 5% ekspozycji nominalnej wynoszącej 27.906$. Tę samą zasadę stosuje
się w sytuacji, w której chcesz sprzedać kontrakt CFD dotyczący US500 o takim samym wolumenie, cenie i dźwigni.
Scenariusz
długoterminowy

Cena otwarcia

Cena
zamknięcia

Zmiana ceny

Scenariusz korzystny

2.790,60$

2.818,50$

+1,00%

+279,06$

+4,81%

Scenariusz umiarkowany

2.790,60$

2.804,55$

+0,50%

+139,53$

+4,81%

Scenariusz niekorzystny

2.790,60$

2.776,64$

-0,50%

-139,53$

-2,41%

Scenariusz warunków
skrajnych

2.790,60$

2.678,97$

-4,00%

-1.116,24$

-19,25%

Scenariusz
krótkoterminowy

Cena otwarcia

Scenariusz korzystny

2.790,60$

2.770,60$

-1,00%

+279,06$

+4,81%

Scenariusz umiarkowany

2.790,60$

2.780,60$

-0,50%

+139,53$

+2,41%

Scenariusz niekorzystny

2.790,60$

2.794,60$

+0,50%

-139,53$

-2,41%

Scenariusz warunków
skrajnych

2.790,60$

2.798,60$

+4,00%

-1.116,24$

-19,25%

Cena
zamknięcia

Zmiana ceny

Zysk/strata

Zysk/strata

% zwrotu z
zainwestowanego kapitału
w wysokości 1.395$

% zwrotu z
zainwestowanego kapitału
w wysokości 1.395$

Powyższy scenariusz przedstawia potencjalny wynik twojej inwestycji. Należy mieć na względzie, iż nagłe zmiany cen mogą szybko
doprowadzić do zysku lub straty na twojej inwestycji, a niewielki procent zmiany cenowej może skutkować istotnymi zmianami
potencjalnego zwrotu lub straty w związku z efektem dźwigni.

Koszty w czasie
Poniższa tabela przedstawia kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego,
ile zainwestujesz, jak długo utrzymujesz produkt i jak dobrze produkt sobie radzi (jeśli dotyczy). Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami
opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.
* Wzięliśmy pod uwagę okresy utrzymania transakcji przez 1, 3 i 5 lat oraz inwestycję w wysokości 10 000 USD i użyliśmy jako przykładu
indeksu US100.
Klient otwiera pozycję długą o wartości 1 lota (1 jednostka / kontrakt) na US100 za 13.936,60 płacąc prowizję w wysokości
3 USD. Podane punkty swap to -1,0700 / -1,0500 odpowiednio dla krótkich i długich swapów oraz wymagana kwota marginesu/depozytu
zabezpieczającego dla 5% to 696,83 USD.
Rodzaj Kosztu

Cena Ask

Cena Bid

Margines

Suma

Spread (13936.60-13934.00)* 1

13936.60

13934.00

$ 696.83

$ 2.60

0.37% marginesu

$ 3.00

0.43% marginesu

Prowizja za otwarcie pozycji

-

Procent Marginesu
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-

Prowizja za zamknięcie pozycji

$ 3.00

0.43% marginesu

Swap Krótki (-1.0700* 365 days) koszt klienta

-1.0700

1 rok

$ (390.55)

56.05% marginesu

Swap Długi (-1.0500* 365 days) koszt klienta

-1.0500

1 rok

$ (383.25)

55.00% marginesu

Swap Krótki (-1.0700* 1095 days) koszt klienta

-1.0700

3 lata

$ (1,171.65)

168.14% marginesu

Swap Długi (-1.0500* 1095 days) koszt klienta

-1.0500

3 lata

$ (1,149.75)

165.00% marginesu

Swap Krótki (-1.0700* 1825 days) koszt klienta

-1.0700

5 lat

$ (1,952.75)

280.23% marginesu

Swap Długi (-1.0500* 1825 days) koszt klienta

-1.0500

5 lat

$ (1,916.25)

275.00% marginesu

Jeśli zamkniesz transakcje
po 1 roku
Suma kosztów

$ (391.85)

Roczny wpływ kosztów

-3.92%

Jeśli zamkniesz transakcje
po 3 latach

Jeśli zamkniesz transakcje po
5 latach

$ (1,158.35)

$ (1,924.85)

-11.58%

-19.25%

*Należy pamiętać, iż korekta dywidendy może mieć zastosowanie która jest publikowana w każdy poniedziałek w portalu klienta.

Co się stanie, jeśli Conotoxia będzie niewypłacalna?
Conotoxia Ltd jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów w rozumieniu definicji zawartej w Dyrektywie DI87-07 Cypryjskiej
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie ciągłości działania i funkcjonowania Funduszu Rekompensat dla Inwestorów
Cypryjskich Firm Inwestycyjnych.
Kwota rekompensaty wypłacana każdemu z chronionych klientów obliczana jest zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi
regulującymi stosunki pomiędzy chronionym klientem i Spółką, z zastrzeżeniem zasad kompensacji stosowanych przy obliczaniu
wartości roszczeń pomiędzy chronionym klientem i Spółką. Należną rekompensatę oblicza się na podstawie sumy ustalonych roszczeń
ogółem chronionego klienta względem Spółki, które wynikają z wszystkich chronionych usług świadczonych przez Spółkę, niezależnie
od liczby rachunków, których klient jest beneficjentem, a także niezależnie od waluty i miejsca świadczenia tychże usług. Obecnie
maksymalna kwota ochrony jest równa niższej z następujących kwot: 90% roszczeń ogółem objętych ochroną lub 20.000€.

Jakie są koszty?
Przed rozpoczęciem transakcji na Kontraktach na Różnice Kursowe, powinieneś zapoznać się ze wszystkimi prowizjami, opłatami i
innymi kosztami, do których uiszczenia będziesz zobowiązany. Koszty te pomniejszają twój zysk netto lub zwiększają twoje straty.
Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej (sekcja Dokumenty i Komunikaty – Dokumentacja Prawna –
Specyfikacje Rachunku oraz Koszty i Opłaty).

Możliwe koszty związane z Kontraktami na Różnice Kursowe
Koszty jednorazowe
Spread
Różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna. Spread zależy od wielu różnych czynników, w tym od płynności bazowego instrumentu,
zmienności warunków rynkowych i pory dnia.
Prowizja
Opłata naliczana za obsługę w postaci realizacji transakcji, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej od małych rozmiarów transakcji
nominalnych.
Koszty bieżące
Punkty Swap
Opłata jest pobierana z Twojego konta za każdą noc, w której utrzymujesz pozycję. Kwota może być dodatnia lub ujemna, w zależności
od posiadanego instrumentu i tego, czy zajmujesz pozycję długą czy krótką. Im dłużej utrzymujesz transakcję, tym większe mogą być
koszty transakcyjne.
Wzór do obliczenia opłaty za finansowanie w cTrader/MT4: (Stopa swapu * 10(-Pozycja Pipsa) * Ilość * Liczba nocy). Stawki
swapów są dostępne na obu platformach pod opisem każdego produktu.

Jak długo powinienem posiadać produkt i czy mogę wypłacić środki wcześniej?
Produkt nie zawiera zalecanego okresu posiadania. Zakładając, że Conotoxia i rynek bazowy są otwarte dla celów zawierania transakcji,
możesz wchodzić i wychodzić ze swoich pozycji w dowolnym czasie w godzinach otwarcia rynku, które można znaleźć na naszej stronie
internetowej. Decyzje takie nie pociągają za sobą nadzwyczajnych kosztów, poza standardowymi kosztami zamknięcia pozycji. Twoja
pozycja wygasa, gdy podejmiesz decyzję o jej zamknięciu lub gdy nie będziesz posiadać wystarczającego marginesu/depozytu
zabezpieczającego, by utrzymać pozycję otwartą. Jesteś odpowiedzialny za monitorowanie produktu przez cały czas celem ustalenia,
czy jest to odpowiedni czas na otwarcie lub zamknięcie pozycji. Tym niemniej należy pamiętać, że możemy zamknąć twoją pozycję bez
twojej uprzedniej zgody, jeśli twój margines/depozyt zabezpieczający będzie niewystarczający, lub twoja pozycja może zostać
zamknięta automatycznie w związku z ustawieniem narzędzi „stop loss” i „take profit”.

Jak mogę złożyć reklamację?
Reklamacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Conotoxia można składać na piśmie (drogą pocztową) lub w formie
elektronicznej (pocztą elektroniczną). Jeśli jesteś niezadowolony z końcowej decyzji Conotoxia, możesz złożyć skargę do Rzecznika
Finansowego na stronie internetowej http://www.financialombudsman.gov.cy a dla klientów zamieszkałych w Polsce na następującej
stronie internetowej www.rf.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące składania, potwierdzania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w Procedurze Reklamacji Klienta
dostępnej na stronie internetowej Spółki.

Inne istotne informacje
Dodatkowe informacje dotyczące regulaminów, usług i instrumentów finansowych rynku OTC są dostępne na stronie internetowej.
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