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SCOP

Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing sau cu caracter juridic obligatoriu.
Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale investițiilor în
acest produs și pentru a vă ajuta să le comparați cu alte produse. Înainte de a decide deschiderea unui cont, vă sugerăm să citiți întregul
document împreună cu termenii și condițiile noastre.

ALERTĂ RISC
Sunteți pe cale să tranzacționați pe o piață care nu este simplă și poate fi dificil de înțeles.

PRODUS

Acesta este un „Contract pentru Diferențe” („CFD-uri”) pentru Indici (“un Indice”). Indicii pe care îi oferim în prezent ca CFD-uri pot fi găsiți pe
site-ul nostru web aici. Acest document a fost actualizat ultima dată în mai 2019.

PRODUCĂTOR

Skilling Limited, fostă Finovel Cyprus Ltd, autorizată și reglementată de Comisia de Valori și Schimb din Cipru, numărul de licență CIF 357/18
(„Compania”) și numărul de înregistrare al companiei: 373524, situată la etajul 2, biroul 21, Athalassas 62, Strovolos 2012, Nicosia, Cipru.
Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la 00357 - 22276710 sau | vizitați: www.skilling.com

CE ESTE ACEST PRODUS?

CE SUNT CFD-urile?

CFD-urile sunt contracte între cele două părți, pentru a plăti diferența dintre prețul de deschidere și de închidere al activului de bază.

Vă rugăm să rețineți că CFD-urile sunt produse cu levier. Pozițiile deschise sunt reportate și se percepe o taxă zilnică de schimb la sfârșitul zilei.
Tranzacționarea cu marjă necesită să înțelegeți riscul subiacent al activului, deoarece primiți expunere la profituri mari dacă prețul se
deplasează în favoarea dvs. și riscați pierderi extinse dacă prețul se deplasează împotriva dvs. Când nu reușiți să depuneți fonduri suplimentare
pentru a menține cerința de marjă, ca urmare a unei mișcări negative a prețului, se poate ajunge la închiderea automată a poziției CFD. Acest
lucru va rezulta atunci când capitalul propriu rămas va scădea sub cerința de marjă de întreținere.

TIP
Produsul vă permite să aveți expunere la fluctuațiile legate de indicii de bază fără a le deține fizic. Un CFD pe un index este un tip de contract
pentru diferențe (CFD), care este un acord între un cumpărător și un vânzător de a schimba diferența de valoare a unui index subiacent pentru
perioada dintre momentul în care contractul este deschis și când acesta este închis. Diferența care urmează să fie schimbată este determinată
zilnic de modificarea prețului de referință de închidere al instrumentului de bază, care poate fi prețul curent sau prețul viitor. Astfel, dacă
instrumentul crește în preț, cumpărătorul primește numerar de la vânzător și invers. Un indice este un portofoliu de valori utilizat pentru a
măsura valoarea unei anumite piețe sau a unui segment al acesteia, cum ar fi FTSE 100 sau S&P 500.

CUM FUNCȚIONEAZĂ CFD-urile PE INDICI?

Când intrați în orice comandă pentru a cumpăra sau a vinde un CFD pe una dintre platformele noastre de tranzacționare, tranzacționați cu noi
ca și contraparte a noastră. Suntem directorul dvs. pentru fiecare tranzacție pe care o introduceți. Prin urmare, dacă comerțul dvs. este
profitabil, pierdem. Dacă tranzacția dvs. are pierderi, noi obținem un profit. Profiturile sau pierderile noastre pot fi reduse cu nivelul de
acoperire pe care suntem dispuși să ni-l asumăm pentru a ne limita riscul de tranzacționare. De exemplu - dacă intrați în Cumpărați 50 CFD-uri
pe Indexul S&P500 când prețul de bază al S&P500 este de 2200 USD, vă vom cere să plasați o marjă la noi pentru a vă permite să
tranzacționați. Dacă marja este de 5% (levier 20: 1), asta înseamnă că va trebui să plasați cel puțin o marjă de 5500 USD către noi ((2200 x
50)/20). Dacă prețul Indicelui ajunge la 2210 USD, veți profita de 500 USD, minus orice costuri relevante (detaliate mai jos). Dacă se reduce la
2190 USD, veți pierde 500 USD, plus orice costuri relevante (detaliate mai jos). În funcție de situația în care aplicăm sau nu notificări atunci când
contul dvs. este aproape de apeluri de marjă, este posibil să vă cerem mai mulți bani pentru a ne asigura că tranzacția/poziția dvs. rămâne
deschisă, în caz contrar am putea fi forțați să vă închidem poziția.

OBIECTIVE
Obiectivul tranzacționării CFD-urilor pe Indici vă permite să speculați cu privire la creșterea sau scăderea prețurilor la Indicele de bază, prin
expunerea la mișcarea valorii Indicelui de bază.

TERMEN
CFD-urile pe Indici nu sunt instrumente listate, dar sunt tranzacționate ca și contracte „fără rețetă” între client și Companie. Investitorii sunt
obligați să plătească în avans o depunere inițială sau o marjă, atunci când poziția este deschisă. Tranzacționarea cu marjă poate spori pierderile
sau câștigurile pe care le faceți. Această marjă inițială va fi returnată atunci când poziția este închisă.

SUNT INVESTITORII PE RETAIL POTRIVIȚI PENTRU A TRANZACȚIONA CDF-uri?
Tranzacționarea cu acest produs este extrem de riscantă și nu va fi adecvată pentru toată lumea. Este adecvată pentru investitorii care (i) au o
toleranță pentru risc ridicat; (ii) tranzacționează cu bani pe care își pot permite să-i piardă; (iii) au experiență și sunt confortabili tranzacționând
pe piețele financiare și, în mod separat, înțeleg impactul și riscurile asociate tranzacționării pe marjă; și (iv) doresc să obțină, în general,
expuneri pe termen scurt la instrumente financiare/piețe și să aibă un portofoliu diversificat de investiții și economii.

CE POT SĂ TRANZACȚIONEZ?
Cu contul dvs. puteți tranzacționa CFD-uri pe Indicii indicați aici.

PROFIL RISC ȘI RECOMPENSĂ
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Avantajul principal al CFD-urilor față de opțiunile de Indici este simplitatea prețurilor și gama de instrumente de bază. De exemplu, prețurile
opțiunilor încorporează timp premium care se degradează pe măsură ce se apropie de expirare, în timp ce CFD-urile reflectă doar prețul
activului de bază. Deoarece CFD-urile nu au o dată de expirare, nu există se degradează. Vă puteți aștepta la următoarele beneficii: 1) o
modalitate rentabilă de a câștiga expunere la piața indicilor, care este foarte lichidă și ușor de tranzacționat, 2) o modalitate extrem de
eficientă de a participa la Indici, 3) vânzare CFD-uri (scurte) și beneficiere de o mișcare descendentă a prețurilor, 4) prețurile CFD-urilor sunt
transparente, 5) ratele dobânzilor sunt utilizate în stabilirea prețurilor și tranzacționarea acestor instrumente chiar și pentru un investitor retail,
6) acces direct la piață (DMA), ceea ce înseamnă că puteți tranzacționa direct pe bursă fără ca Skilling Limited să adauge la prețul de
licitație/ofertă care se pronunță; 6) abonare la prețurile live; 7) Configurare liste de urmărire pentru a urmări indicii; și 8) Configurare alerte la
noi oportunități care se potrivesc strategiei dvs. de tranzacționare;

Riscul principal al CFD-urilor este riscul ca cealaltă parte din contract să nu își poată îndeplini obligația; acest lucru este cunoscut sub numele
de risc de contraparte și risc de piață. Investitorii au nevoie de marjă pentru tranzacționarea CFD-urilor, supunând investitorul la apeluri de
marjă în cazul în care valoarea portofoliului scade sub 50% din marja inițială totală necesară tranzacționării CFD-urilor, iar atunci trebuie să
închidem una sau mai multe dintre pozițiile deschise ale investitorului. Profitul și pierderea din tranzacțiile CFD au loc atunci când un investitor
execută o tranzacție de închidere. Întrucât CFD-urile pot utiliza un grad ridicat de levier, investitorii pot pierde rapid bani în cazul în care prețul
activului de bază se deplasează în direcția nedorită. Ca urmare, investitorii ar trebui să fie atenți atunci când utilizează CFD-uri.

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT SĂ PRIMESC ÎNAPOI?

Indicatorul sumar de risc (SRI) este un ghid pentru nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca
produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim. Am clasificat acest produs ca fiind 7
din 7, care este cea mai mare clasă de risc. Acest scor evaluează pierderile potențiale din performanța viitoare la un nivel foarte ridicat.
Condițiile de piață slabe sunt foarte susceptibile de a afecta capacitatea Skilling Limited de a vă plăti.

Risc scăzut Risc ridicat

Recompense mai mici Recompense mai mari

1 2 3 4 5 6 7

Indicatorul de risc este setat la 7 (i.e. risc foarte ridicat) din cauză că:

● Este volatil și este supus unor oscilații imprevizibile.

● Spread-ul se poate lărgi cu lichiditate redusă.

● Întreaga dvs. investiție poate fi expusă riscului.

CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 74-89% din conturile
investitorilor retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri. Ar trebui să vă gândiți dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă
puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

SCENARII DE PERFORMANȚĂ
Acest document cu informații cheie nu este specific unui anumit produs. Se aplică unui CFD pentru orice produs pe care îl oferim pe platforma
noastră. Cu toate acestea, fiecare CFD pe care îl introduceți la noi este specific pentru dvs. și pentru alegerile dvs. Veți fi responsabil pentru
alegerea Indicelui de bază; când deschideți și închideți poziția; dimensiunea poziției dvs. (și, prin urmare, marja necesară, sub rezerva limitelor de
marjă pentru CFD-urile pe Indici pentru clienții retail); și dacă să folosiți orice instrumente de gestionare a riscurilor pe care le oferim, cum ar fi
Comenzile de Stop Pierdere.

Tabelul de mai jos ilustrează performanța investiției dvs. (adică profituri și pierderi potențiale) în diferite scenarii.*

Scenarii de performanță:
Un client cu un cont de 6000 $ tranzacționând acest produs cu o cerință de marjă de 5%:
(Obligația fiscală individuală este responsabilitatea clientului):

Scenariu de Stres: Preț de Deschidere:
2200

Preț de Închidere:
2165

Un Client Cumpără 50 CFD-uri pe S&P la 2200. Prețul scade la 2165, astfel încât clientul închide
poziția și pierde 50 x ($2165 - $2200) = -USD 1,750 . Deci, clientul a înregistrat o pierdere de
23.3%. Noul capital este 6000$-750$=4250$

Scenariu nefavorabil: Preț de Deschidere:
2200

Preț de Închidere:
2178

Un Client Cumpără 50 CFD-uri pe S&P la 2200. Prețul scade la 2178, astfel încât clientul
închide poziția și pierde 50 x ($2178 - $2200) = -USD 1,100. Deci, clientul a înregistrat o
pierdere de 14.6%. Noul capital este 6000$-1100$=4900$.

Scenariu Moderat: Preț de Deschidere:
2200

Preț de Închidere:
2189

Un Client Cumpără 50 CFD-uri pe S&P la 2200. Prețul scade la 2189, astfel încât clientul
închide poziția și pierde 50 x ($2189 – $2200) = - USD 550. Deci, clientul a înregistrat o
pierdere de 7.3%. Noul capital este 6000$-550$=5450$.

Scenariu Favorabil:
Preț de Deschidere:

2200

Un client cumpără 50 CFD-uri pe S&P la 2200. Prețul se ridică la 2222, astfel încât clientul
închide poziția și câștigă 50 x ($2222 - $2200) = USD 1,100. Deci, clientul a realizat un profit
de 14.6%. Noul capital este 6000$+1100$=7100$.
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Preț de Închidere:
2222

*Costurile de păstrare peste noapte sau comisioanele nu sunt incluse*

Există câteva tipuri de risc de tranzacționare pe care ar trebui să le cunoașteți înainte de tranzacționare. Factorii care afectează performanța
produsului includ, dar nu se limitează la:

-  Risc de levier și marjă,
- Platforma de tranzacționare online și
riscul IT,

- Riscul pieței,
- Conflicte de interes,

- Risc perturbare piață,
- Risc valutar,

- Schimb valutar, - Risc de piață neregulat, - Risc contraparte,

Riscurile menționate mai sus nu sunt toate. În ceea ce privește riscul valutar, este posibil să primiți plăți într-o monedă diferită de moneda de
bază a contului dvs., astfel încât rentabilitatea finală pe care o veți primi depinde de cursul de schimb dintre cele două monede. Acest risc nu
este luat în considerare în indicatorul menționat mai sus. Riscurile de tranzacționare sunt mărite de efectul de levier. În perioadele de
volatilitate ridicată sau incertitudine de piață/economică, valorile pot fluctua semnificativ. Astfel de fluctuații sunt și mai semnificative în cazul
unor poziții cu efect de levier și pot afecta negativ pozițiile dumneavoastră. În caz de neplată, pozițiile dvs. pot fi închise. Ar trebui să luați în
considerare cu atenție dacă tranzacționarea cu produse cu efect de levier, cum ar fi CFD-urile, este potrivită pentru dvs. Pentru mai multe
informații despre efectul de levier și politica de divulgare a riscurilor companiei, vă rugăm să vizitați site-ul web al companiei aici.

Vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile și aveți grijă să vă gestionați expunerea. Este important să vă asigurați că sunteți
confortabil cu nivelul de risc pe care îl prezintă instrumentele alese. Dacă nu sunteți sigur cum să investiți, un consilier financiar vă poate ajuta
să faceți alegeri adecvate.

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ ÎL ȚIN ȘI, POT SĂ SCOT BANI MAI DEVREME?
CFD-urile nu au o perioadă minimă și/sau recomandată de păstrare. Puteți deschide și închide un CFD oricând în timpul orelor de piață.
Skilling Limited vă poate închide poziția fără să vă solicite consimțământul prealabil dacă nu există o marjă suficientă în contul dvs. Puteți
efectua o retragere a fondurilor disponibile în contul dvs. în orice moment.

CARE SUNT COSTURILE?
Este recomandat să înțelegeți toate costurile unice, costurile continue și comisioanele referitoare la CFD-urile pe Indici de care vă ocupați.
Aceste taxe vor reduce orice profit net sau vă vor crește pierderile. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru mai multe informații despre
comisioane și costuri asociate.

Tabelul de mai jos indică costurile minime pentru un tip de cont standard pentru tranzacționarea CFD-urilor pe Indici: Taxe monetare bazate pe o
tranzacție rotundă (deschisă și închisă) cu valoare nominală de $1,000,000 pe S&P 500*

ACEST TABEL OFERĂ DIFERITE TIPURI DE COSTURI* PENTRU CFD-URI PE INDICI

Cost Procent
Cost

Monetar

Spread-uri 0.009%
$140

Spread este diferența dintre Prețul de Licitație (prețul de
vânzare) și Prețul de Ofertă (prețul de cumpărare) și reflectă,
în parte, spread-urile instrumentului de bază tranzacționat.

Costuri
unice

Comision 0.006% -
Taxa percepută pentru serviciul de facilitare a tranzacției, sub
rezerva taxei minime.

Rate de
conversie
valutară

0% -
Rata de conversie valutară se bazează pe ratele pieței în timp
real, așa cum sunt prezentate pe platforma de tranzacționare.

Costuri
continue

Swap-uri
peste noapte

Pentru poziții de
Cumpărare (Lungă):
(Unități * Preț) * (3.5% +
Libor) / 365

$58.5
Vă taxăm peste noapte pentru facilitarea menținerii unei
poziții de Cumpărare deschisă pe S&P 500. Vă rugăm să citiți
mai multe informații aici.

Pentru poziții de Vânzare
(Scurtă): (Unități * Preț) *
(3.5% - Libor) / 365

$7.70
Vă taxăm peste noapte pentru facilitarea menținerii unei
poziții de Vânzare deschisă pe S&P 500. Vă rugăm să citiți mai
multe informații aici.

Costuri
incidental
e

Dividend

85% -
Vă credităm 85% din valoarea dividendului pentru pozițiile de
cumpărare deschise (15% este dedus din motive fiscale)

100% -
Vă credităm 100% din valoarea dividendului pentru pozițiile
de cumpărare deschise (15% este dedus din motive fiscale)

Taxe monetare bazate pe o tranzacție rotundă (deschisă și închisă) cu valoare nominală de $1,000,000 pe S&P 500*

ACCES LA INVESTIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
● Vă puteți vizualiza contul online oricând conectându-vă la site-ul nostru securizat.
● Puteți cumpăra și vinde CFD-uri pe Indici în timpul orelor de piață.
● În funcție de bancă, transferul poate dura până la două (2) zile.
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● Un sumar al tuturor costurilor de deținere va fi creditat sau debitat din contul dvs., după caz, și va fi vizibil în istoricul contului pe
platformă

CONSIDERAȚII FISCALE
În calitate de comerciant, toate profiturile sunt considerate venituri impozabile. Apoi sunteți impozitat pe profit la rata dvs. de impozitare
marginală. Skilling Limited nu furnizează declarații fiscale anuale sau informații despre impozite. Pentru alte considerații fiscale, vă rugăm să
consultați consilierul dvs. financiar sau consultantul fiscal.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ COMPANIA NU ESTE CAPABILĂ SĂ PLĂTEASCĂ?

Dacă Skilling nu își poate îndeplini obligațiile financiare față de dvs., este posibil să pierdeți valoarea investiției dvs. cu Skilling Limited. Cu toate
acestea, Skilling Limited este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor (ICF) pentru Clienții CIF-urilor, care asigură creanțele Clienților
acoperiți împotriva Firmelor de Investiții din Cipru, membri ai ICF, prin plata unei compensații care nu poate depăși 20.000 EUR în total pentru
fiecare client acoperit, indiferent de numărul de conturi deținute, monedă și locul de oferire a serviciului de investiții. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile Comerciale.

CUM POT FACE O PLÂNGERE?
Dacă aveți o reclamație cu privire la produs sau comportamentul producătorului sau distribuția și vânzarea produsului, atunci trebuie să
contactați Departamentul de Conformitate de la Skilling Limited prin e-mail compliance@skilling.com sau prin poștă la 62 Athalassas Avenue,
2nd Floor, 2012 Strovolos, Nicosia, în scris, așa cum se arată în Politica pentru Plângeri. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru final la
reclamația dvs., atunci puteți contacta Ombudsman Financiar al Republicii Cipru precum Comisia De Valori și Schimb din Cipru („CySEC”) aici.

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE
Informații suplimentare cu privire la acest produs pot fi găsite pe site-ul nostru web. Ar trebui să vă asigurați că ați citit Termenii Comerciali,
Politica de Levier, Politica de Executare a Comenzii, Politica privind Conflictele de Interes, Politica de Divulgare a Riscurilor și Politica de
Confidențialitate afișate în secțiunea legală a site-ului nostru web aici. Astfel de informații sunt disponibile și la cerere.
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