
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE
CFD na akcje

CEL

Niniejszy dokument dostarcza kluczowych informacji o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy ani prawnie
wiążący. Udzielenie niniejszych informacji jest wymagane prawem i ma na celu pomóc Ci w zrozumieniu natury produktu oraz związanego z
nim ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami. Przed podjęciem decyzji o
założeniu konta, zalecamy przeczytanie całego dokumentu wraz z regulaminem.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU
Zamierzasz handlować na rynku skomplikowanym i prawdopodobnie trudnym do zrozumienia.

PRODUKT

Jest to kontrakt na różnice kursowe (CFD – contract for differences) na akcje. Akcje (określane również jako udziały), na które obecnie
oferujemy kontrakty CFD, można znaleźć na naszej stronie internetowej w tym miejscu. Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany w
maju 2019 roku.

TWÓRCA PRODUKTU

Skilling Limited, wcześniej znany jako Finovel Cyprus Ltd, autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i
Giełd (CySEC), numer licencji CIF: 357/18 („Spółka”), numer rejestracyjny spółki: 373524, z siedzibą pod adresem: 2nd Floor, Office 21,
Athalassas 62, Strovolos 2012, Nikozja , Cypr. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 00357 - 22276710 lub| odwiedź:
www.skilling.com

CZYM JEST TEN PRODUKT?

CZYM SĄ CFD?
CFD to kontrakty między dwiema stronami, zobowiązującymi się zapłacić różnicę między ceną otwarcia i ceną zamknięcia aktywa bazowego.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi. Na koniec dnia otwarte pozycje są rolowane i naliczana jest dzienna opłata
swap. Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego wymaga od Ciebie zrozumienia podstawowego ryzyka związanego z danymi
aktywami, ponieważ otrzymujesz ekspozycję na duże zyski w przypadku korzystnego ruchu ceny oraz rozległe straty, jeśli cena zmieni się na
Twoją niekorzyść. Kiedy nie wpłacisz dodatkowych środków celem utrzymania wymaganego depozytu zabezpieczającego w przypadku
negatywnego ruchu cen, może nastąpić automatyczne zamknięcie pozycji CFD. Zdarzy się tak, gdy pozostały na koncie kapitał spadnie poniżej
poziomu wymaganego depozytu zabezpieczającego.

RODZAJ
Produkt ten pozwala Ci zyskać ekspozycję na wahania cen bazowej akcji bez ich fizycznego posiadania. CFD na akcje są uważane za rodzaj
kontraktu na różnice kursowe (CFD), który stanowi umowę między kupującym i sprzedającym, w której zobowiązują się do przekazania różnicy
w wartości danego instrumentu bazowego, powstałej w czasie pomiędzy otwarciem i zamknięciem kontraktu. Różnica cenowa stanowiąca
przedmiot wymiany jest wyznaczana codziennie jako zmiana w referencyjnej cenie zamknięcia instrumentu bazowego. Dlatego, jeśli cena
bazowego instrumentu wzrośnie, kupujący otrzymuje gotówkę od sprzedającego i odwrotnie. Akcje/udziały reprezentują jednostki, na które
podzielono kapitał firmy w celach inwestycyjnych i własnościowych, przykładem mogą tu być akcje Apple i Lloyds.

JAK DZIAŁAJĄ CFD NA AKCJE?

Otwierając dowolną transakcję kupna lub sprzedaży CFD na jednej z naszych platform, handlujesz z nami jako swoim kontrahentem. Jesteśmy
drugą stroną każdej otwieranej przez Ciebie transakcji. Dlatego, jeśli Twoja transakcja jest zyskowna, my ponosimy straty. Jeśli Twoja transakcja
przynosi straty, my osiągamy zysk. Nasze straty lub zyski mogą być zmniejszone przez poziom hedgingu, na który możemy się zdecydować w
celu ograniczenia naszego ryzyka handlowego. Na przykład, jeśli otworzysz pozycję kupna 1 akcji APPLE, kiedy cena bazowej akcji APPLE wynosi
200 USD, poprosimy Cię o złożenie u nas depozytu zabezpieczającego, zanim zezwolimy na handel. Jeśli depozyt zabezpieczający wynosi 20%
(dźwignia 5:1), oznacza to, że musisz zdeponować u nas przynajmniej 40,00 USD. Jeśli cena akcji APPLE wzrośnie do 216 USD, osiągniesz 16,00
USD zysku, pomniejszone o odpowienie koszty. Jeśli cena akcji APPLE spadnie do 180,00 USD, stracisz 20,00 USD, powiększone o odpowienie
koszty.

CELE
Celem handlu kontraktami CFD na akcje jest umożliwienie Ci spekulacji na rosnących lub malejących cenach akcji bazowych, poprzez uzyskanie
ekspozycji na akcje bazowe.

Uzyskujesz pośrednią ekspozycję na instrument bazowy bez konieczności posiadania go. Handlując z nami, uzyskujesz ekspozycję na wyniki
aktywu bazowego bez fizycznego posiadania lub innych praw do niego. Ten produkt nadaje się wyłącznie do celów spekulacyjnych. Akcje
reprezentują rzeczywistą wartość udziału w inwestycji.

WARUNKI
CFD na akcje nie są instrumentami notowanymi na giełdzie, ale handluje się nimi w obrocie pozagiełdowym w formie kontraktów między
klientem a Spółką. Od inwestorów wymaga się wpłacenia z góry depozytu początkowego, czyli depozytu zabezpieczającego, podczas otwierania
pozycji. Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego może zwiększyć Twoje straty i zyski. Kwota depozytu początkowego zostanie
zwrócona po zamknięciu pozycji.

CZY HANDEL CFD JEST ODPOWIEDNI DLA INWESTORÓW DETALICZNYCH?
Handel tym produktem jest wysoce ryzykowny i nie dla każdego będzie odpowiedni. Jest odpowiedni dla inwestorów, którzy: (i) mają wysoką
tolerancję ryzyka; (II) wykorzystują do handlu pieniądze, na których utratę mogą sobie pozwolić; (iii) mają doświadczenie i czują się pewnie w
handlu na rynkach finansowych, a także rozumieją wpływ i ryzyka związane z handlem z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego oraz (iv)
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chcą przede wszystkim uzyskać krótkotrwałą ekspozycję na rynki/instrumenty finansowe, mając przy tym zróżnicowany portfel inwestycji i
oszczędności.

CZYM MOGĘ HANDLOWAĆ?
Na swoim koncie możesz handlować kontraktami CFD na akcje wymienione tutaj.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU
Główną przewagą kontraktów CFD nad opcjami na akcje jest prostota ich wyceniania i szeroki wybór instrumentów bazowych. Na przykład
wycenianie opcji obejmuje wartość czasową, która maleje wraz ze zbliżaniem się do daty wygaśnięcia, podczas gdy kontrakty CFD
odzwierciedlają jedynie wartość bazowego papieru wartościowego. Ponieważ kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia, nie mają też wartości
czasowej, która mogłaby maleć. Możesz spodziewać się następujących korzyści: 1) opłacalnego sposobu na uzyskanie ekspozycji na rynek
akcji, który jest bardzo płynny i łatwy w handlu; 2) sposobu na udział w rynku akcji, który pozwala na wysoce wydajne wykorzystanie kapitału; 3)
możliwości sprzedaży (zajęcia krótkiej pozycji) CFD i zyskania na ruchu ceny w dół; 4) przejrzystości wyceny kontraktów CFD; 5) do wyceny i
handlu tymi instrumentami używane są hurtowe stopy procentowe, nawet dla klientów detalicznych; 6) bezpośredniego dostępu do rynku
(DMA), co oznacza, że możesz handlować bezpośrednio na giełdzie bez zwiększania obowiązującego spreadu między ceną kupna i sprzedaży
przez Skilling Limited; 7) subskrypcji cen na żywo; 8) możliwości tworzenia list obserwowanych akcji i 9) możliwości ustawienia powiadomień o
nowych okazjach, które odpowiadają Twojej strategii handlowej.

Głównym ryzykiem związanym z kontraktami CFD jest ryzyko, że druga strona kontraktu nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich
zobowiązań – określa się to jako ryzyko kontrahenta i ryzyko rynkowe. Do handlu kontraktami CFD inwestorzy potrzebują depozytu
zabezpieczającego, co może skutkować otrzymaniem wezwania do jego uzupełnienia. Jeśli wartość portfela spadnie poniżej 50% całkowitego
depozytu początkowego wymaganego do handlu CFD, będziemy zmuszeni zamknąć jedną lub więcej otwartych pozycji inwestora. Zyski i straty
z transakcji CFD są realizowane w momencie zlecenia zamknięcia pozycji przez inwestora. Ponieważ w kontraktach CFD występują duże
dźwignie, straty inwestorów mogą rosnąć bardzo szybko w przypadku, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się w niekorzystnym kierunku.
W związku z tym inwestorzy powinni zachować ostrożność przy korzystaniu z CFD.

JAKIE SĄ RYZYKA I POTENCJALNE KORZYŚCI?

Sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI) to wskazówka informująca o poziomie ryzyka tego produktu w porównaniu do innych produktów. Pokazuje
prawdopodobieństwo utraty pieniędzy przez produkt z powodu ruchów na rynkach lub naszej niezdolności do zapłaty. Sklasyfikowaliśmy ten
produkt jako 7 z 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. To szacuje potencjalne straty z przyszłych wyników na bardzo wysokim poziomie. Złe
warunki na rynku mogą z wysokim prawdopodobieństwem wpłynąć na zdolność Skilling Limited do wypłaty środków.

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
Zwykle niższe zyski Zwykle wyższe zyski

1 2 3 4 5 6 7

Wskaźnik ryzyka został określony na 7 (tj. bardzo wysokie ryzyko),
ponieważ:

● Jest niestabilny i podlega nieprzewidywalnym wahaniom.
● Spread może się rozszerzyć przy obniżonej płynności.
● Cała Twoja inwestycja może być zagrożona.

Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe, obarczone dużym ryzykiem nagłej utraty środków ze względu na stosowanie dźwigni. Od 74
do 89% klientów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD. Rozważ, czy rozumiesz sposób działania kontraktów CFD i czy
możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

SCENARIUSZE ROZWOJU SYTUACJI

Ten dokument zawierający kluczowe informacje nie odnosi się do żadnego konkretnego produktu. Ma on zastosowanie do kontraktów CFD na
wszystkie akcje oferowane na naszej platformie. Jednakże, każda zawierana przez Ciebie transakcja CFD jest specyficzna względem Ciebie i
Twoich wyborów. Twoją odpowiedzialnością jest wybór akcji bazowej, momentu otwarcia i zamknięcia swojej pozycji, wielkości swojej pozycji
(a zatem wymaganego depozytu zabezpieczającego, z zastrzeżeniem limitów depozytu zabezpieczającego CFD na akcje dla klientów
detalicznych), a także podjęcie decyzji o wykorzystaniu dowolnych, oferowanych przez nas narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia
Stop Loss.

Poniższa tabela przedstawia możliwe wyniki Twojej inwestycji (tj. potencjalne zyski i starty) w różnych scenariuszach. *

Scenariusze rozwoju
sytuacji:

Klient z 2000 € na koncie handluje danym produktem z 20% depozytem zabezpieczającym:
(1 akcja APPLE, kurs EUR/USD: 1,25) (Odpowiedzialność za osobiste zobowiązania
podatkowe leży po stronie klienta):

Scenariusz warunków
skrajnych:

Cena otwarcia: 200
Cena zamknięcia:

100

Klient kupuje 10 akcji APPLE w cenie 200,00 USD. Cena spada do 100, więc klient zamyka
pozycję i traci 10 x (100 $ - 200 $) = -1000 $ = -800 €. Klient poniósł więc stratę w
wysokości 40%. Nowe saldo konta wynosi 2000 € - 800 € = 1200 €

Scenariusz
niekorzystny:

Cena otwarcia: 200
Cena zamknięcia:

150

Klient kupuje 10 akcji APPLE w cenie 200,00 USD. Cena spada do 150, więc klient zamyka
pozycję i traci 10 x (150 $ - 200 $) = -500 $ = -400 €. Klient poniósł więc stratę w wysokości
20%. Nowe saldo konta wynosi 2000 € - 400 € = 1600 €

Scenariusz
umiarkowany:

Cena otwarcia: 200
Klient kupuje 10 akcji APPLE w cenie 200,00 USD. Cena spada do 180, więc klient zamyka
pozycję i traci 10 x (1080 $ - 200 $) = -200 $ = -160 €. Klient poniósł więc stratę w
wysokości 8%. Nowe saldo konta wynosi 2000 € - 160 € = 1840 €
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Cena zamknięcia:
180

Scenariusz korzystny:
Cena otwarcia: 200
Cena zamknięcia:

210

Klient kupuje 10 akcji APPLE w cenie 200 USD. Cena wzrasta do 210, więc klient zamyka
pozycję i zyskuje 10 x (210 $ - 200 $) = 100 $ = 80 €. Klient osiągnął więc zysk w wysokości
4%. Nowe saldo konta wynosi 2000 € + 100 € = 2100 €

*Opłaty za przetrzymanie pozycji przez noc oraz prowizje nie są wliczone*

Istnieje kilka rodzajów ryzyka, które należy sobie uświadomić przed rozpoczęciem handlu. Do czynników, które mają wpływ na zachowanie

produktu należą między innymi:

- ryzyko związane z dźwignią i
depozytem zabezpieczającym,
- ryzyko związane z internetową
platformą handlową i systemami
informatycznymi,

- ryzyko rynkowe,
- konflikt interesów,

- ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynku,
- ryzyko walutowe,

- wymiana walut, - ryzyko związane z nieregulowanym
rynkiem,

- ryzyko związane z kontrahentem.

Wymienione powyżej ryzyka wyczerpują listy. Jeśli chodzi o ryzyko walutowe, możliwe jest otrzymywanie płatności w innej walucie niż
podstawowa waluta konta. W tym przypadku ostateczny zwrot, który otrzymasz, będzie zależał od kursu wymiany tych dwóch walut. To ryzyko
nie jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu wspomnianego powyżej wskaźnika. Ryzyka handlowe są zwiększane przez dźwignię. W czasach
dużej zmienności lub niepewności rynkowej/gospodarczej, wartości mogą ulegać znacznym wahaniom. Takie wahania mają jeszcze większe
znaczenie przy pozycjach lewarowanych i mogą negatywnie wpływać na Twoje pozycje. W przypadkach zaniedbań Twoje pozycje mogą zostać
zamknięte. Należy dokładnie rozważyć, czy handel produktami z dźwignią, takimi jak CFD, jest dla Ciebie odpowiedni. Aby uzyskać więcej
informacji na temat dźwigni i Polityki ujawnienia ryzyka Spółki, odwiedź stronę internetową, klikając tutaj.

Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyka i zadbaj o odpowiednie zarządzanie swoją ekspozycją. Ważnym jest upewnienie się, że czujesz się
komfortowo z poziomem ryzyka, którym obarczony jest wybrany przez Ciebie instrument. Jeśli nie masz pewności odnośnie swojej inwestycji w
podjęciu decyzji może Ci pomóc doradca finansowy.

JAK DŁUGO TRZYMAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE?
Kontrakty CFD nie mają minimalnego/zalecanego okresu posiadania. Możesz otworzyć i zamknąć pozycję CFD w dowolnym momencie podczas
godzin handlowych. Skilling Limited może zamknąć Twoją pozycję bez uprzedniego pytania o zgodę, jeśli na Twoim koncie nie ma
wystarczającego depozytu zabezpieczającego. Możesz wypłacić dostępne na Twoim koncie środki w dowolnym momencie.

JAKIE SA KOSZTY?
Zalecamy zapoznanie się ze wszelkimi kosztami jednorazowymi, kosztami bieżącymi oraz prowizjami związanymi z kontraktami CFD na akcje,
którymi zamierzasz handlować. Opłaty te zmniejszą Twój zysk netto lub powiększą Twoje straty. Aby uzyskać więcej informacji na temat
powiązanych https://skilling.com/instruments-and-account-information/kosztów i opłat, odwiedź naszą stronę internetową

W tabeli poniżej podano minimalne koszty dla standardowego konta przy handlu kontraktami CFD na akcje:

W TABELI ZNAJDUJĄ SIĘ RÓŻNE RODZAJE KOSZTÓW* DLA CFD NA AKCJE
Koszt

procentowy
Koszt

pieniężny

Spready 0,370%
1042 $

Spread to różnica pomiędzy ceną Bid (ceną sprzedaży) a ceną Ask (ceną
kupna) i odzwierciedla częściowo spread instrumentu bazowego, na
którym odbywa się handel.

Koszty
jednorazo
we

Prowizja 0% -
Opłata pobierana za usługę przeprowadzenia transakcji, z zastrzeżeniem
minimalnej wysokości opłaty.

Kursy
wymiany

walut
0% -

Kurs wymiany walut jest oparty na wartościach rynkowych w czasie
rzeczywistym, takim jakie przedstawiono na platformie handlowej.

Koszty
bieżące

Opłaty swap

0% 140,9 $
Pobieramy opłatę za przetrzymanie pozycji przez noc, umożliwiając Ci
zachowanie otwartej pozycji kupna CFD na akcje Apple. Dowiedz się więcej
tutaj.

0% 75,4 $
Pobieramy opłatę za przetrzymanie pozycji przez noc, umożliwiając Ci
zachowanie otwartej pozycji sprzedaży CFD na akcje Apple. Dowiedz się
więcej tutaj.

Koszty
dodatkow
e

Dywidenda 0% -
Przyznamy Ci 85% wartości dywidendy od otwartych pozycji kupna (15%
jest potrącane w celach podatkowych)

0% -
Obciążymy Cię kosztem 85% wartości dywidendy od otwartych pozycji
kupna (15% jest potrącane w celach podatkowych)
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Koszty pieniężne są wyliczone na podstawie pełnej transakcji (otwartej, a następnie zamkniętej) na CFD na akcje Apple o wartości
nominalnej 1 000 000 $*

DOSTĘP DO TWOJEJ INWESTYCJI
● Możesz zobaczyć swoje konto przez internet w dowolnym momencie, logując się w naszej bezpiecznej witrynie.
● Możesz kupować i sprzedawać CFD na indeksy podczas godzin handlowych.
● W zależności od Twojego banku przelew może zająć do dwóch (2) dni.
● Suma wszystkich kosztów utrzymania zostanie przyznana lub pobrana z Twojego konta stosownie do sytuacji i będzie widoczna w historii

konta na platformie.

KWESTIE PODATKOWE
Wszystkie zyski inwestora uważane są za dochód podlegający opodatkowaniu. Twoje dochody zostaną więc opodatkowane zgodnie ze stawką
podatkową. Skilling Limited nie dostarcza rocznych zeznań podatkowych ani żadnych innych informacji na temat podatków. W celu uzyskania
dalszych informacji na temat kwestii podatkowych należy skonsultować się z doradcą finansowym lub doradcą podatkowym.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI SPÓŁKA NIE BĘDZIE MOGŁA WYPŁACIĆ ŚRODKÓW?

Jeśli Skilling nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych względem Ciebie, możesz stracić środki zainwestowane w Skilling
Limited. Jednakże, Skilling Limited.jest członkiem Funduszu Kompensjacji Inwestorów (Investor Compensation Fund – ICF) dla klientów CIF
(Cypryjskich Firm Inwestycyjnych), który zabezpiecza roszczenia klientów objętych ubezpieczeniem od Cypryjskich Firm Inwestycyjnych, poprzez
wypłatę odszkodowania, które nie może przekroczyć łącznie 20 000 EUR, każdemu klientowi, niezależnie od liczby posiadanych rachunków,
waluty i miejsca oferowania usługi inwestycyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Regulamin handlowy.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
Jeśli chcesz złożyć skargę na temat produktu lub postępowania producenta, lub dystrybucji i sprzedaży produktu, skontaktuj się z Działem
Zgodności Skilling Limited na piśmie, wysyłając e-mail na adres compliance@skilling.com lub list na adres 62 Athalassas Avenue, 2nd Floor,
2012 Strovolos, Nikozja, zgodnie z naszą Polityką rozpatrywania skarg. Jeśli nie zadowala Cię nasza ostateczna odpowiedź na skargę, możesz
skontaktować się z Rzecznikiem finansowym Republiki Cypru, a także poinformować Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
(CySEC)https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ tutaj.

INNE ISTOTNE INFORMACJE
Dalsze informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zapoznaj się z Regulaminem handlowym, Polityką dźwigni,
Polityką realizacji zleceń, Polityką konfliktu interesów, Polityką ujawniania ryzyka oraz Polityką prywatności, które są dostępne w zakładce
prawnej  na naszej stronie internetowej – tutaj. Tego typu informacje dostępne są również na życzenie.
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https://support.skilling.com/hc/en-gb/articles/115004860514-Terms-and-Conditions
mailto:compliance@skilling.com
https://support.skilling.com/hc/en-gb/articles/115004500413-Complaints-Handling-Policy
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/
https://support.skilling.com/hc/en-gb/sections/115001000253-Legal-documents

