
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE — kontrakt na różnice 
kursowe (CFD) na pojedyncze akcje 
Cel: Niniejszy dokument zapewnia klientowi detalicznemu kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie 

jest to materiał marketingowy. Zgodnie z prawem niniejsze informacje mają pomóc Ci zrozumieć naturę, ryzyko, koszty, 
potencjalne zyski i straty związane ze wspomnianym produktem, również poprzez porównanie go z innymi produktami. 

Produkt:             Nazwa produktu:                  Kontrakt na różnice kursowe (CFD) 
                                Producent:   Pepperstone EU Limited 
                                Organy regulacyjne                            Dane kontaktowe Cyprus Securities and Exchange Commission: 
                                Dane kontaktowe firmy:   Internet: www.pepperstone.com Tel.:  +357 25 030573 
                                                                                                E-mail:support@pepperstone.com 

Data wydania dokumentu: 1 września 2020 

Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany, a jego charakter może być trudny do 
zrozumienia. 

Czym jest wspomniany produkt? 
 
Typ Kontrakt na różnice kursowe na akcję - Amazon.com Inc 
 
Cele          Celem tego produktu jest umożliwienie inwestorom skorzystania ze wzrostu cen (pozycje długie) lub spadku cen (pozycje 

krótkie) na bazowych instrumentach finansowych. Często używa się go do spekulacji na tych rynkach. Handel tym 
produktem umożliwia inwestorom ryzyko związane ze zmianami cen bazowych akcjiego bez faktycznego posiadania jej.  

 
Inwestor właściwy do inwestowania na rynku detalicznym 
 
Inwestorzy, którzy posiadają wiedzę lub doświadczenie w zakresie handlu produktami wykorzystującymi dźwignię finansową i 
chcą być narażeni na ryzyko związane z najlepszymi notowanymi na danym rynku akcjami, np; 
 

• Inwestorzy korzystający ze strategii hedgingowej, którzy dążą do ograniczenia ryzyka poprzez ochronę istniejącego 
portfela akcji przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami cen na właściwym rynku akcji.  Inwestorzy korzystający ze 
strategii hedgingowej są naprawdę zainteresowani udziałami bazowymi i wykorzystują kontrakty CFD jako sposób na 
zachowanie swoich wyników;. 

• Spekulanci, którzy inwestują w CFD w nadziei osiągnięcia zysku na krótkoterminowych ruchach. Często kupują i 
sprzedają kontrakty na instrumenty pochodne, nie zawierając transakcji na bazowych instrumentach finansowych. 
Zainteresowanie spekulantów bazowym instrumentem finansowym ogranicza się do oceny przyszłego kierunku jego 
ceny. 
 

Produkt ten nie jest odpowiedni dla wszystkich i powinien być stosowany wyłącznie przez inwestorów, którzy są w stanie 
ponieść straty i rozumieją mechanizmy i ryzyko związane z handlem z wykorzystaniem dźwigni finansowej, w tym 
wykorzystanie depozytów zabezpieczających. 
 
Termin 

• Kontrakty CFD są zazwyczaj używane do handlu krótkoterminowego, często do transakcji śróddziennych, więc produkt 
ten nie ma daty zapadalności ani okresu anulowania.  Możemy jednostronnie zamknąć kontrakt(y) CFD, jeśli 
użytkownik nie utrzymuje wystarczającego depozytu zabezpieczającego na swoim koncie przez cały czas. 
 

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian? 
 
Wskaźnik ryzyka 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niższe ryzyko 

 

Wskaźnik ryzyka odzwierciedla wysoki 

poziom dźwigni zapewniany przez 

kontrakty CFD. Stosunkowo niewielki 

niekorzystny ruch na rynku bazowym 

może spowodować poważne straty. W 

niektórych sytuacjach możesz utracić 

wszystkie środki na swoim rachunku 

inwestycyjnym. 

Wyższe ryzyko 
Całkowity współczynnik ryzyka stanowi informację 

na temat poziomu ryzyka tego produktu w 

porównaniu do innych produktów. Pokazuje, jak 

prawdopodobne jest to, że produkt spowoduje 

utratę pieniędzy z powodu ruchów na rynkach lub 

ponieważ nie będziemy w stanie Ci zapłacić. 

http://www.pepperstone.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Speculation


 
Niniejszy produkt sklasyfikowaliśmy jako 7/7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Ocenia to potencjalne straty z przyszłych 
wyników na bardzo wysokim poziomie, ponieważ jest to lewarowany finansowy instrument pochodny i niewielki ruch na rynku 
instrumentów bazowych może mieć duży wpływ na wartość CFD. 
 
Oferowane przez nas produkty CFD nie są notowane na rynku regulowanym i mogą być zamykane tylko u nas, a nie u innych 
dostawców CFD.  Jeśli nie utrzymasz odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, aby pokryć wszelkie straty, możemy zamknąć 
Twoją pozycję bez dalszego odniesienia się do Ciebie. 
 
Musisz mieć w pełną świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie. Z tego powodu ostateczny 
zysk, który osiągniesz, będzie zależeć od kursu wymiany stosowanego między tymi dwiema walutami. Powyższa wartość 
wskaźnika nie uwzględnia wspomnianego ryzyka.  
 
Ten produkt nie zawiera żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, a w pewnych okolicznościach może być konieczne 
dokonanie dalszych płatności w celu utrzymania swojej pozycji. Jako klient detaliczny, całkowita strata, którą możesz ponieść, 
jest ograniczona do środków na Twoim koncie inwestycyjnym. 
 
Jeżeli nie będziemy w stanie wypłacić Ci tego, co Ci się należy, możesz stracić cały swój depozyt, jednak możesz skorzystać z 
systemu ochrony konsumenta (patrz część „co się stanie, jeżeli nie będziemy w stanie Ci zapłacić”). Powyższa wartość wskaźnika 
nie uwzględnia wspomnianej ochrony. 

 

Scenariusze dot. sytuacji na rynku 
Amazon.com Inc 
Wartość nominalna 6 udziałów = około 10 000 $. 
Minimalny wymagany depozyt zabezpieczający 

Długa Krótka 

 

Scenariusz 
warunków 
skrajnych  

Co możesz (stracić) po kosztach 
Jako procent kwoty nominalnej 
Jako procent początkowego depozytu 
zabezpieczającego 

(524,55 $) 
(5,25%) 
(26,23%) 

(562,12 $) 
(5,61%) 
(28,06%) 

Niekorzystny 
Scenariusz 

Co możesz (stracić) po kosztach 
Jako procent kwoty nominalnej 
Jako procent początkowego depozytu 
zabezpieczającego 

(172,85 $) 
(1,73%) 
(8,64%) 

(196,91 $) 
(1,97%) 
(9,85%) 

Umiarkowany 
 

Co możesz zyskać (stracić) po kosztach 
Jako procent kwoty nominalnej 
Jako procent początkowego depozytu 
zabezpieczającego  

7,98 $  
0,08% 
0,40% 

(15,60 $)  
(0,16%) 
(0,78%) 

Korzystny 
scenariusz 

Co możesz zyskać po kosztach 
Jako procent kwoty nominalnej 
Jako procent początkowego depozytu 
zabezpieczającego 

189,38 $ 
1,89% 
9,47% 

165,14 $ 
1,65% 
8,25% 

Ta tabela pokazuje pieniądze, które możesz zarobić lub stracić w ciągu jednego dnia (przykładowy okres utrzymywania), w różnych 
scenariuszach, zakładając, że Twój kontrakt ma wartość nominalną 10 000 $ i wymagałby minimalnego początkowego depozytu 
zabezpieczającego w wysokości 2000 $ do otwarcia. Pokazane scenariusze ilustrują, w jaki sposób Twój kontrakt może zostać 
zrealizowany. Możesz je porównać ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze stanowią szacunek przyszłych 
wyników opartych na pięcioletnich dziennych danych dotyczących cen bazowego instrumentu finansowego. Rynek może w 
przyszłości funkcjonować w inny sposób. Ruchy śróddzienne mogą przekraczać ruchy dzienne. To, co zrobisz lub stracisz, będzie 
się różnić w zależności od tego, jak działa rynek i jak długo utrzymasz otwarty kontrakt. Należy pamiętać, że kontrakt może zostać 
automatycznie zamknięta, jeśli nie utrzymasz wystarczającego depozytu zabezpieczającego na swoim koncie. Scenariusz 
warunków stresowych pokazuje, co można uzyskać w skrajnych warunkach rynkowych, ale nie jest to najgorszy przypadek i nie 
uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Podane liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale 
mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Wspomniane liczby nie 
uwzględniają podatku od osób fizycznych, który może wpłynąć na wysokość Twojego zysku. 

Efekt zastosowania dźwigni finansowej: 
 
Proszę zwrócić uwagę, że dźwignia finansowa powiększa wszelkie zyski lub straty wynikające ze zmian cen 

bazowych instrumentów finansowych.  Na przykład, depozyt zabezpieczający w wysokości 2000 USD na 

kontrakcie o wartości nominalnej 10 000 USD stanowi dźwignię 5:1 

W powyższych scenariuszach wyników, opartych na nominalnej wartości kontraktu wynoszącej  $10 000  i dźwigni 
finansowej 5:1, byłbyś zobowiązany do wniesienia $2000 jako depozytu wstępnego. Jeżeli wartość bazowego instrumentu 
finansowego przesunęłaby się przeciwko inwestorowi o więcej niż 20%, straciliłbyś cały początkowy depozyt zabezpieczający.  



Co dzieje się w sytuacji, gdy nie jestesmy w stanie wypłacić środków? 
 
Uczestniczymy w Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF), co oznacza, że możesz być uprawniony do rekompensaty z ICF, 
jeśli nie będziemy w stanie jej wypłacić, z zastrzeżeniem maksymalnej rekompensaty w wysokości 20 000 EUR. Dalsze informacje 
na temat odszkodowania dostępne są na naszej stronie internetowej www.peppestone.com jak również na stronie internetowej 
Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/ lub na 
stronie internetowej pod adresem: Investor Compensation ICF for IF Clients, 19 Diagorou Str., 1097 Nicozja, Cypr. 

Jakie są koszty? 
 
Zanim zaczniesz inwestować w kontrakty CFD na akcję, powinieneś zapoznać się ze wszystkimi 
jednorazowymi i ciągłymi kosztami, za które będziesz odpowiedzialny. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o odwiedzić naszą stronę internetową 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 
  

Jednorazowe koszty 
wejścia i wyjścia 

Spread Różnicę, którą wykazujemy na naszej platformie 
między ceną zakupu a ceną sprzedaży, nazywamy 
spreadem. Wspomniany koszt ponosisz za każdym 
razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję. 

Prowizja Dotyczy tylko naszego konta brzytwy, jest to prowizja 
pobierana przy zakupie i sprzedaży CFD w oparciu o 
wartość nominalną transakcji. 

Koszty przypadkowe Wymiana waluty Opłata pobierana za przeliczenie zrealizowanych 
zysków/strat, wszelkie korekty denominowane w 
walucie innej niż waluta bazowa Twojego konta. 

Koszty ciągłe Dzienny koszt 
utrzymywania pozycji 

Za każdą noc, podczas której Twoja pozycja jest 
przetrzymana, do Twojego konta doliczana jest 
opłata. Oznacza to, że im dłużej przetrzymujesz 
pozycję, tym więcej to kosztuje. 

 

Jak długo powinienem przetrzymywać pozycję i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
 
Kontrakty CFD są zazwyczaj używane do krótkoterminowego handlu na zmiany cen, często w ciągu dnia. Ten produkt nie ma 
minimalnego lub zalecanego okresu przechowywania i możesz zamknąć swój kontrakt w dowolnym momencie w godzinach 
otwarcia rynku. 

Jak mogę złożyć skargę? 
 
Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące produktu lub postępowania Pepperstone EU Limited lub osoby doradzającej lub 
sprzedającej produkt, możesz złożyć skargę na jeden z trzech sposobów: 
 

• Można się z nami skontaktować, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +357 25 030575, który 
wyjaśni, co należy zrobić; 

• Możesz zalogować swoją skargę, wysyłając e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na adres 
support@pepperstone.com. Jeśli nasz przedstawiciel ds. wsparcia technicznego nie będzie w stanie rozwiązać Twojego 
problemu, wówczas możesz zgłosić sprawę jako skargę do naszego zespołu ds. zgodności z przepisami. Możesz 
skontaktować się z naszym zespołem ds. zgodności z przepisami: compliance.eu@pepperstone.com 

• Lub napisz do nas na adres Pepperstone EU Limited 
Uwaga - Menedżer ds. zgodności, Pepperstone EU Limited, 363, 28th October Avenue, Limassol 3107, Cypr 

 
Po otrzymaniu naszej ostatecznej decyzji w sprawie skargi, jeśli nadal jesteś niezadowolony z naszego postępowania lub ustaleń 
związanych z tą skargą, możesz skierować sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Finansowych Republiki Cypru, 13 
Lordou Vironos Avenue, 1096, Nikozja complaints@financialombudsman.gov.cy w celu dalszego dochodzenia i rozwiązania. 

Pozostałe istotne informacje 
Ten dokument jest tylko podsumowaniem wysokiego poziomu tego produktu. Na naszej stronie internetowej pod adresem 
www.pepperstone.com można znaleźć nasze Dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz dalsze informacje, w tym 
scenariusze wydajności, dotyczące innych produktów, które oferujemy. 

 

http://www.peppestone.com/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/
mailto:support@pepperstone.com
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http://www.pepperstone.com/

