
Dokument zawierający kluczowe informacje - CFD na Kryptowaluty 

Przeznaczenie 

Ten dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc 
Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami. Zamierzasz kupić 
produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. 
 
Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i obarczone są wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mnożnika. Prosimy o odwiedzenie naszej witryny 
internetowej w celu zapoznania się z dokładnym odsetkiem rachunków inwestorów detalicznych, którzy tracą pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym 
dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 
 

Produkt 

Ten CFD na Kryptowaluty jest oferowany przez Indication Investments Ltd, ("Firma", "my" lub "nas"), która jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities 
and Exchange Commission, z numerem licencji 164/12. 
Witryna internetowa: www.libertex.com E-mail: info@libertex.com Numer telefonu: +35722025100  
Ten dokument został utworzony/ostatnio zaktualizowany w styczniu 2022 r. 
 

Czym jest ten produkt? 

Typ 

Kontrakt pochodny na różnice kursowe ("CFD") typu Over the Counter (“OTC”) - CFD na Kryptowaluty. 

Cel 

CFD na Kryptowalutę nie jest instrumentem notowanym na giełdzie, ale jest przedmiotem obrotu jako kontrakt "over the counter - OTC" pomiędzy Tobą a 
Indication Investments Ltd. 
  
CFD na Kryptowalutę umożliwia Ci zyskanie ekspozycji na zmiany cen bazowej kryptowaluty. CFD na Kryptowalutę jest umową pomiędzy Tobą a Indication Investments 
Ltd. na wymianę różnicy w cenie instrumentu bazowego w pewnym okresie czasu. Różnica, która ma zostać wymieniona, zależy od zmiany ceny referencyjnej 
instrumentu bazowego. Tak więc, jeśli cena instrumentu bazowego wzrasta, a Ty masz długą pozycję w kontrakcie CFD, otrzymujesz gotówkę od Indication Investments 
Ltd i odwrotnie. CFD na Kryptowalutę może być kupiony (długa pozycja) lub sprzedany (krótka pozycja), w zależności od oczekiwanych ruchów na rynku.  
  
CFD na Kryptowalutę jest produktem opartym na dźwigni finansowej, który wymaga zdeponowania mniejszej ilości gotówki jako depozytu zabezpieczającego, zamiast 
płacenia pełnej wartości ekspozycji. Poziom dźwigni zależy od wymogu depozytu zabezpieczającego dla pojedynczego CFD na Kryptowalutę. Zapłacisz początkowy 
depozyt zabezpieczający z góry, gdy pozycja zostanie otwarta. Dla inwestorów detalicznych, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
nakazuje minimalny depozyt początkowy w wysokości 20% wartości nominalnej CFD na Kryptowalutę i wymaga od Indication Investments Ltd. likwidacji otwartych 
pozycji, jeśli kwalifikujący się kapitał (gotówka CFD i niezrealizowany CFD P&L) na koncie CFD spadnie poniżej 50% początkowych wymagań depozytowych dla 
wszystkich pozycji CFD. Dodatkowo, Indication Investments Ltd ustanawia własne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego w oparciu o historyczną 
zmienność instrumentu bazowego oraz inne czynniki i stosuje własne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, jeśli są one wyższe niż wymagania ESMA.   

Zamierzony inwestor detaliczny  

Ten produkt jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na bazową kryptowalutę i którzy rozumieją, że poprzez posiadanie tego instrumentu 
otrzymują ekspozycję na aktywa bazowe na zasadzie dźwigni finansowej i mogą stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający zdeponowany w celu otwarcia 
pozycji. Należy jednak pamiętać, że ESMA nakazuje, aby straty zgłoszone przez inwestora detalicznego nie mogły łącznie przekroczyć środków zainwestowanych w 
detaliczny rachunek CFD.  Dla przykładu, deponujesz 10 000 euro na swoim detalicznym rachunku CFD i otwierasz długą pozycję o wartości nominalnej 20 000 euro. 
Początkowy depozyt zabezpieczający wpłacony w celu otwarcia pozycji wynosi 4000 EUR. Jeśli pozycja straci 60% swojej początkowej wartości i zostanie zamknięta, 
odnotujesz stratę w wysokości 12 000 EUR. Strata pochłonie cały kapitał rachunku, ale jako inwestor detaliczny nie musisz zapłacić firmie Indication Investments Ltd. 
ujemnego salda w wysokości 2000 EUR. 

Świadczenia ubezpieczeniowe: brak 

Okres obowiazywania  

Nie ma z góry ustalonego okresu utrzymywania inwestycji lub wygaśnięcia kontraktu w tym instrumencie — jest to otwarta inwestycja, którą można kupować i 
sprzedawać według własnego uznania. Godziny handlu można sprawdzić w witrynie internetowej firmy Indication Investments Ltd. 
  

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?  

Wskaźnik ryzyka 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Niższe ryzyko                                                                                                                                                             Wyższe ryzyko 
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Łączny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jak prawdopodobne jest, że 
stracisz pieniądze z powodu ruchów cen produktu na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. Produkt ten sklasyfikowaliśmy jako 7 z 7, 
co stanowi najwyższą klasę ryzyka. W ten sposób ocenia się potencjalne straty z przyszłych wyników na bardzo wysokim poziomie w złych warunkach rynkowych. 
Uwaga na ryzyko walutowe. Kiedy dokonujesz transakcji w kontrakcie CFD, który jest denominowany w walucie innej niż waluta bazowa lub waluta, którą masz 
w depozycie na swoim rachunku u nas, wszystkie depozyty zabezpieczające, zyski, straty oraz kredyty i debety finansowe w odniesieniu do tego kontraktu CFD są 
obliczane przy użyciu waluty, w której denominowany jest kontrakt CFD. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych 
okolicznościach, jeśli na Twoim rachunku nie ma wystarczającego kapitału własnego, aby spełnić odpowiednie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, 
Twoje otwarte pozycje zostaną zlikwidowane. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć wymagany początkowy depozyt zabezpieczający, 
ale nie może przekroczyć kapitału własnego na Twoim detalicznym rachunku CFD.Możesz nie być w stanie łatwo zamknąć pozycji lub możesz musieć dokonać 
sprzedaży po cenie, która znacząco wpłynie na Twój zrealizowany zysk/stratę. Ceny na rynkach mogą spaść przez noc, a my możemy nie być w stanie zamknąć Twoich 
pozycji po cenie, która pozwoliłaby uniknąć strat większych niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający. Ponadto, jeśli firma Indication Investments Ltd nie 
będzie w stanie zapłacić Ci należności, możesz utracić całą swoją inwestycję. 

Scenariusze wyników 

Scenariusze (przy założeniu inwestycji długiej za 1.000 EURO w Bitcoina 

utrzymywanej przez 4 tygodnie z mnożnikiem 22) 
Niska zmienność  Średnia zmienność  

Wysoka 

zmienność  

Scenarusz stresu 

Co możesz otrzymać z powrotem po kosztach 

(inwestycja plus zysk/strata)  

€350  €200  €20  

Zwróć pod koniec miesiąca  -65%  -80%  -98%  

Scenariusz 

niekorzystny  

Co możesz otrzymać po kosztach 

(inwestycje plus zysk/strata) 

€750  €650  €500  

Zwróć pod koniec miesiąca -25%  -35%  -50%  

Scenariusz 

umiarkowany  

Co możesz otrzymać po kosztach 

(inwestycje plus zysk/strata) 

€1050  €1100  €1150  

Zwróć pod koniec miesiąca 5%  10%  15%  

Scenariusz 

korzystny  

Co możesz otrzymać po kosztach 

(inwestycje plus zysk/strata) 

€1500  €1600  €1800  

Zwróć pod koniec miesiąca 50%  60%  80%  

 
Przedstawione scenariusze ilustrują, jak może wypaść Twoja inwestycja. Scenariusz stresu pokazuje, co możesz otrzymać z powrotem w skrajnych warunkach 
rynkowych. Można je porównać ze scenariuszami innych produktów. Zmienność instrumentu bazowego jest ważnym czynnikiem; zilustrowaliśmy możliwe wyniki przy 
zmienności niskiej, średniej i wysokiej.   
 
Przedstawione scenariusze są szacunkową oceną przyszłych wyników opartą na dowodach z przeszłości dotyczących zmian wartości tej inwestycji i nie stanowią 
dokładnego wskaźnika. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak radzi sobie rynek i jak długo utrzymasz produkt, a co ważne, czy masz na rachunku 
środki wystarczające do jego utrzymania mimo przedstawionych strat. Jeśli kapitał na rachunku jest niewystarczający do spełnienia wymogów dotyczących depozytu 
zabezpieczającego, Indication Investments Ltd automatycznie likwiduje pozycje.  
 
Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale nie obejmują wszystkich kosztów, które ponosisz na rzecz swojego doradcy lub dystrybutora. Podane 
kwoty nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, co może mieć wpływ na wysokość zwrotu. Otwarcie długiej pozycji oznacza, że uważasz, iż cena 
instrumentu bazowego wzrośnie, a otwarcie krótkiej pozycji oznacza, że uważasz, iż cena instrumentu bazowego spadnie.  
 
Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju sytuacji na rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze wskazują tylko na niektóre możliwe wyniki. Rzeczywiste 
zwroty mogą być niższe. 
 

Co się stanie, jeśli Libertex (Indication Investments Ltd) nie będzie w stanie dokonać wypłaty? 

W przypadku, gdy spółka Indication Investments Ltd stanie się niewypłacalna i nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy swoim inwestorom, klienci detaliczni mogą być 
uprawnieni do rekompensaty w wysokości do 20 000 € z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów utworzonego przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i 
Giełd. 
 

Jakie są zagrożenia? 

Wskaźnik redukcji rentowności („RIY”) pokazuje, jaki wpływ będą miały całkowite koszty, które poniesiesz, na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Całkowite 
koszty obejmują koszty jednorazowe, bieżące i uboczne. Podane tu kwoty to skumulowane koszty samego produktu dla szacowanego okresu utrzymywania 



inwestycji wynoszącego 4 tygodnie. Liczby te zakładają, że zainwestujesz 1000 euro w celu uzyskania hipotetycznej wartości 5 000 euro. Dane te są szacunkowe i 
mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Koszty w czasie  

Osoba sprzedająca Ci ten produkt lub doradzająca Ci w sprawie tego produktu może obciążyć Cię innymi kosztami. Jeśli tak, osoba ta dostarczy Ci informacji o tych 
kosztach i pokaże Ci wpływ, jaki wszystkie koszty będą miały na Twoją inwestycję w czasie. 
 
 

Szacowany okres posiadania  4 tygodnie 

Inwestycja €1,000 

Wartość nominalna 2000 € 
 

Składniki kosztów 

Poniższa tabela przedstawia:  
• Wpływ różnych rodzajów kosztów w poszczególnych latach.  
• Co znaczą różne kategorie kosztów. 

 

 
Tabela przedstawia wpływ na zwrot w skali roku 

   

  
  
Koszty 
jednorazowe  

Koszty wejścia 
0% 

Prowizje brokerskie. To najwięcej ile zapłacisz, a być może zapłacisz mniej.  

Koszty wyjścia 
0%  

Prowizje brokerskie. To najwięcej ile zapłacisz, a być może zapłacisz mniej.  

  
  
Koszty 
bieżące  

Koszty transakcji w portfelu 
0%  Nie dotyczy 

Inne koszty bieżące  
0%  

Koszty finansowania. Płatne z dnia na dzień od kwoty nominalnej. 

  
  

Koszty 
uboczne  

Opłaty za wyniki 
0%  Nie dotyczy 

Udział w zyskach  
0%  Nie dotyczy 

 

Jak długo trzeba utrzymywać pozycję i czy mogę wcześniej odebrać pieniądze? 

Zalecany (wymagany minimalny) okres utrzymywania pozycji: brak  

Nie ma zalecanego okresu utrzymywania pozycji ani minimalnego okresu utrzymywania pozycji. Nie ma żadnych konsekwencji zamknięcia pozycji, innych niż 
zakończenie ekspozycji na instrument bazowy w tym czasie. Wcześniejsze zamknięcie może nastąpić w przypadku, gdy na rachunku nie ma wystarczających środków 
na pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego Twojej pozycji, w konsekwencji pewnych działań korporacyjnych, lub jeśli firma Indication Investments Ltd z 
innych powodów postanowi zaniechać oferowania kontraktu CFD lub stanie się niewypłacalna. 
 

Jak mogę złożyć skargę? 

Wszelkie zapytania, wątpliwości lub kwestie, które mogą wystąpić w związku z usługami świadczonymi przez nas na mocy umowy z klientem należy składać na piśmie 
i kierować do działu obsługi klienta za pośrednictwem strony „Informacje zwrotne” w naszej witrynie internetowej. Jeśli chcesz przesłać oficjalną skargę dotyczącą 
swojego rachunku lub relacji z firmą, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. . Jeżeli uważasz, że skarga została rozpatrzona w niezadowalający sposób, możesz 
skierować swoją skargę do cypryjskiego Rzecznika Praw Finansowych. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.financialombudsman.gov.cy. 

Inne istotne informacje 

W razie opóźnienia między momentem złożenia zlecenia a momentem jego realizacji, zlecenie może nie zostać zrealizowane po oczekiwanej cenie. Warunki handlowe, 
jak również wszystkie powiązane polityki i inne dokumenty dotyczące ujawniaania danych w naszej witrynie internetowej zawierają ważne informacje dotyczące 
rachunku użytkownika. Należy zapoznać się z wszystkimi warunkami i zasadami odnoszącymi się do Twojego rachunku. Niniejszy dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Inne informacje na temat produktu oraz prawnie wiążące warunki i zasady dotyczące produktu 
można znaleźć na stronie www.libertex.com 
 

 

https://app.libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
http://www.libertex.com/

