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Oznámenie kľúčových informácií
Menové páry CFD

ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nejedná sa o
marketingový materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto
investičného Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s
inými Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia
Informácie
Dátum
Ďalšie
(PRODUKTU)
a kontaktné údaje PRIIP
týkajúce sa
dokumentu
upozornenia
Kontrakt
na
vyrovnanie
Chystáte sa kúpiť
autora
príslušného
Dátum dokumentu: 1.
rozdielu (CFD- Contract for
Produkt, ktorý je
X-Trade Brokers Dom
orgánu
decembra 2017.
Difference),
na
základe
menového kurzu, ďalej len
"Produkt".

Maklerski S.A., pôsobiaci
prostredníctvom pobočky
XTB Slovenská republika,
ďalej len ako "XTB".
Kontaktné údaje (telefón a email) sú dostupné na
nasledujúcej stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Poľský orgán pre
finančný dohľad,
Plac Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

Dátum poslednej
revízie dokumentu: 9.
júla 2019.

zložitý a môže byť
ťažké ho pochopiť.

ČO JE PRODUKTOM?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi
špekulovať na rast alebo pokles ceny menových párov na medzinárodnom trhu. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že Cena
Podkladového aktíva stúpne alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a súčasne si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania
výmenného kurzu.
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MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.

SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
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a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.

Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne.
Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota
investície 10 800 EUR, t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota
investície predstavovať 9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne 100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to
znamená, pokiaľ investor investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre
týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad možného scenára pre 5 CFD inštrumentov založených na menách pre dlhú obchodnú pozíciu držanú počas obdobia jedného
roka:
Scenár
EURUSD
GBPUSD
EURPLN
USDTRY
USDJPY
Priaznivý
Mierny
Nepriaznivý
Stresový

1,924%
EUR 192,426
788%
EUR 78,777
-237%
EUR -23,685
-5,344%
EUR -534,361

1,751%
EUR 175,096
438%
EUR 43,835
-708%
EUR -70,817
-7,044%
EUR -704,380

347%
EUR 34,726
-316%
EUR -31,602
-927%
EUR -92,727
-4,065%
EUR -406,511

4,016%
EUR 401,580
1,817%
EUR 181,725
-35%
EUR -3,515
-8,089%
EUR -808,864

1,836%
EUR 183,596
518%
EUR 51,826
-649%
EUR -64,920
-6,860%
EUR -685,986

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre investora.

VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady

Commission
Spread
Swap Point Rates
Return on investment

Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvorenia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.

Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO .
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Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.

Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránke1 a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľkách poplatkov.
1

PRÍKLAD

Zákazník otvorí pozíciu v hodnote 1 lotu ( 100 000 EUR) na menovom páre EURUSD. V čase otvorenia transakcie sa trhová cena pre daný
menový pár EURUSD rovná 1.24245/1.24253, čo je poplatok účtovaný za transakciu Sprostredkovateľom vo výške 3.5 EUR/lot. Hodnota
Swapového bodu kótovaná brokerom je rovná 1.711/-19.161 pre krátku a dlhú obchodnú pozíciu .

Typ nákladu
Spread
Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Swapové body pre krátku obchodnú pozíciu
Swapové body pre dlhú obchodnú pozíciu

Nominálna hodnota
(1.24253-1.24245) * 100 000 = USD 8
EUR 3.5
EUR 3.5
USD +1.711 za deň * 365 dní = USD 624.52
za rok ( zisk Zákazníka)
USD -19.161 za deň * 365 dní =
USD -6 993.77 za rok (náklad Zákazníka)

Percento
0.0065% nominálnej hodnoty
0.0035% nominálnej hodnoty
0.0035% nominálnej hodnoty
0.51% nominálnej hodnoty
5.73% nominálnej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie sa nevzťahuje na žiadne mimoriadne náklady iné ako náklady na
štandardné položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenia o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá, vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb.

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu na menovom CFD bez
súhlasu Zákazníka po uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu..

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady .

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a funkciách Produktu sú
uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

1

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
KRYPTOMENY CFD

ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
(PRODUKTU)
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
Dátum dokumentu: 6.
Chystáte sa kúpiť
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
marca 2018. Dátum
Produkt, ktorý je zložitý
Kontrakt na vyrovnanie
rozdielu (CFD -Contract
for Difference) na základe
kurzov kryptomien, ďalej
len "Produkt".

Maklerski S.A., pôsobiaci
prostredníctvom
pobočky
XTB Slovenská republika,
ďalej len ako "XTB". Kontaktné
údaje (telefón a e-mail) sú
dostupné na nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko

poslednej revízie
dokumentu: 9. júla
2019.

a môže byť ťažké ho
pochopiť.
.

ČO JE PRODUKTOM?
TYP PRODUKTU
Derivát kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt dovoľuje Zákazníkovi špekulovať na rast
alebo pokles ceny kryptomien na medzinárodnom trhu. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že Cena Podkladového aktíva
stúpne alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.
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MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.
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SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.
Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne. Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po
investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota investície 10 800 EUR,
t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota investície predstavovať
9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne 100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to znamená, pokiaľ investor
investoval 10 000 EUR,
že investor stratí celkovú výšku investície a on by mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na
vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad scenára pre 5 CFD inštrumentov založených na kryptomenách pre dlhú obchodnú pozíciu držanú počas obdobia jedného roka:
Scenár
BITCOIN
DASH
LITECOIN
RIPPLE
ETHEREUM
11,824%
EUR 1,182,367

31,818%
EUR 3,181,835

30,729%
EUR 3,072,932

19,992%
EUR 1,999,189

16,738%
EUR 1,673,844

Mierny

2,997%
EUR 299,749

6,348%
EUR 634,812

2,154%
EUR 215,360

4,150%
EUR 415,011

2,914%
EUR 291,388

Nepriaznivý

474%
EUR 47,382

978%
EUR 97,775

-246%
EUR -24,635

583%
EUR 58,258

213%
EUR 21,323

-516%
EUR -51,600

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

Priaznivý

Stresový

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre
investora.
VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady
Commission
Spread
Swap Point Rates
Return on investment
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Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvorenia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.

Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO .

Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.

Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránke2 a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľkách poplatkov.
2

PRÍKLAD

Zákazník si otvorí pozíciu s hodnotou 1 lotu na BITCOIN. V čase otvorenia obchodu, trhová cena pre BITCOIN sa rovná 8500/8585, a poplatok
účtovaný za transakciu brokerom predstavuje 4 USD/kus. Hodnota Swapového bodu je vyčíslená brokerom a rovná sa
-10%/-30% pre krátku a dlhú pozíciu .

Typ nákladu
Spread
Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Swapové pre krátku obchodnú pozíciu
Swapové body pre dlhú obchodnú pozíciu

Nominálna hodnota
8585 - 8500 = USD 85
USD 4
USD 4
-10% * USD 8500 = USD -850 za rok
(náklad Zákazníka)
-30% * USD 8585 = USD -2575,5 za rok
(náklad Zákazníka)

Percento
1.00% nominá nej hod oty
0.05% nominálnej hodnoty
0.05% nominálnej hodnoty
10% nominálnej hodnoty
30% nominálnej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb.

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu na kryptomenovom CFD bez
súhlasu Zákazníka po uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície..

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu..

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady .

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

2

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
KOMODITY CFD

ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
Dátum dokumentu: 1.
Chystáte sa kúpiť
(PRODUKTU)
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
decembra 2017.
Produkt, ktorý je zložitý
Kontrakt na vyrovnanie
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
rozdielu (CFD - Contract
for Differencena základe
cien komodít, ďalej len
"Produkt".

Maklerski S.A., pôsobiaci
prostredníctvom
pobočky
XTB Slovenská republika,
ďalej len ako "XTB". Kontaktné
údaje (telefón a e-mail) sú
dostupné na nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Dátum poslednej
revízie dokumentu: 9.
júla 2019.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

a môže byť ťažké ho
pochopiť.

ČO JE PRODUKTOM ?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt dovoľuje Zákazníkovi
špekulovať na rast alebo pokles cien komodít na medzinárodných trhoch. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že Cena
Podkladového aktíva stúpne alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.

1
Nižšie riziko
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Vyššie riziko

MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.
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SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.
Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie,

že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa domnieva, že cena
podkladového aktíva klesne. Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po investovaní 10 000
EUR bude konečná hodnota investície 10 800 EUR, t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej investícii 10 000
EUR, bude konečná hodnota investície predstavovať 9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne 100%, napríklad 145% a -14 500 EUR, tak to znamená, pokiaľ investor investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by mal zaplatiť
ďalších 4 500 EUR. Scenáre týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových pároch nájdete
pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad scenára pre 5 CFD inštrumentov založených na komoditách pre dlhú obchodnú pozíciu držanú počas obdobia jedného roka:
Scenár
GOLD
OIL.WTI
SILVER
SUGAR
ZINC
Priaznivý
Mierny
Nepriaznivý
Stresový

1,582%
EUR 158,165
91%
EUR 9,122
-1,215%
EUR -121,535
-6,292%
EUR -629,201

1,519%
EUR 151,895
241%
EUR 24,110
-706%
EUR -70,558
-3,111%
EUR -311,137

482%
EUR 48,246
-341%
EUR -34,106
-1,003%
EUR -100,251
-2,873%
EUR -287,299

36%
EUR 3,574
-820%
EUR -82,045
-1,460%
EUR -145,954
-3,210%
EUR -320,995

2,429%
EUR 242,859
752%
EUR 75,238
-441%
EUR -44,149
-3,210%
EUR -321,030

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre investora.

VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady
Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvorenia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.

Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO.

Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.
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Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na
tejto webovej stránke 3 XTB a presné hodnoty sú
Commission
uvedené v Tabuľkách poplatkov.
Spread
Swap Point Rates
Return on investment
3

PRÍKLAD

Zákazník otvorí pozíciu v hodnote zodpovedajúcej 1 lotu GOLD. V čase otvorenia transakcie sa trhová cena pre GOLD rovná 1315.80/1315.95
a poplatok účtovaný za transakciu brokerom je v sume 3.5 EUR/lot. Hodnota Swapových bodov kótovaných brokerom je rovná 0.148/-15.768
pre krátku a dlhú obchodnú pozíciu. Hodnota 1 lotu sa rovná 100 USD.

Typ nákladu
Spread
Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Swapové body pre krátku pozíciu
Swapové body pre dlhú pozíciu

Nominálna hodnota
(1315.95-1315.80) * 100 = USD 15
USD 4
USD 4
USD 0.148 za deň * 365 dní = USD 54.02
(zisk Zákazníka)
USD -15.768 za deň * 365 dní =
USD -5,755.32 za rok (náklad Zákazníka)

Percento
0.012% nominálnej hodnoty
0.0030% nominálnej hodnoty
0.0030% nominálnej hodnoty
0.0041% nominálnej hodnoty
4.37% nominálnej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb.

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu na komoditnom CFD bez
súhlasu Zákazníka po uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu.

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady.

Dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady.

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty
3

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
INDEXY CFD
ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
Dátum dokumentu: 1.
Chystáte sa kúpiť
(PRODUKTU)
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
decembra 2017.
Produkt, ktorý je zložitý
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
Kontrakt na vyrovnanie
rozdielu (CFD - Contracts
for Difference) na základe
kurzu akciových indexov,
ďalej len "Produkt".

Maklerski S.A., pôsobiaci
prostredníctvom
pobočky
XTB Slovenská republika,
ďalej len ako "XTB". Kontaktné
údaje (telefón a e-mail) sú
dostupné na nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas..

Dátum poslednej
revízie dokumentu:9.
júla 2019.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

a môže byť ťažké ho
pochopiť.

ČO JE PRODUKTOM?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt dovoľuje Zákazníkovi
špekulovať na rast alebo pokles cien akciových indexov na medzinárodných trhoch. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu ak sa domnieva, že
Cena Podkladového aktíva stúpne alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s riadiacimi zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.

1
Nižšie riziko

2

3

4

5

6

7
Vyššie riziko

MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.
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SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.
Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne. Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po
investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota investície 10 800 EUR,
t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota investície predstavovať
9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne 100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to znamená, pokiaľ investor
investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre týkajúce sa výsledkov
všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad scenára pre 5 CFD inštrumentov založených na burzových akciových indexoch pre dlhú pozíciu držanú počas obdobia jedného
roka :
Scenár
Priaznivý
Mierny
Nepriaznivý
Stresový

DE30
4,695%
EUR 469,488
-1,782%
EUR -178,152
- 5,350%
EUR - 534,976
-10,000%
EUR -1,000,000

US30
2,804%
EUR 280,357
1,874%
EUR 187,429
1,007%
EUR 100,699
-4,568%
EUR -456,816

W20
1,715%
EUR 171,489
876%
EUR 87,608
181%
EUR 18,088
-2,411%
EUR -241,126

UK100
2,029%
EUR 202,924
829%
EUR 82,946
-259%
EUR -25,889
-5,883%
EUR -588,313

ITA40
2,827%
EUR 282,721
1,307%
EUR 130,676
48%
EUR 4,847
-5,275%
EUR -527,500

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre investora.

VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady
Commission
Exchange fees
Equivalent of dividend
Spread
Return on investment

Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvorenia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.
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Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO .

Transakčné
poplatky

Poplatok súvisiaci s uzavretím transakcie na vybraných nástrojoch CFD súvisiaci s poplatkami na trhu
podkladového aktíva.

Equivalent dividendy

Poplatok súvisiaci s vyplatením ekvivalentu dividendy pre vybrané nástroje CFD.

Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.

Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
4
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránke XTB a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľkách poplatkov.
4

PRÍKLAD

Zákazník otvorí pozíciu v hodnote zodpovedajúcej 1 lotu ITA40. V čase otvorenia transakcie sa trhová cena pre GOLD rovná 22,257/22,273
a poplatok účtovaný za transakciu brokerom je v sume 3.5 EUR/lot. Transakčný poplatok zodpovedajúci objemu 1 lot ITA40 je 50 EUR. Hodnota
1 lot sa rovná 5 EUR. Hodnota Swapových bodov kótovaných brokerom je rovná 0 pre krátku a dlhú obchodnú pozíciu.

Typ nákladu
Spread
Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Swapové body pre krátku obchodnú pozíciu
Swapové body pre dlhú obchodnú pozíciu

Nominálna hodnota
(22,273-22,257)* EUR 5 = EUR 80
EUR 3.5
EUR 3.5
EUR 50
EUR 50

Percento
0.0007% nominálnej hodnoty
0.0031% nominálnej hodnoty
0.0031% nominálnej hodnoty
0.005% nominálnej hodnoty
0.005% nominálnej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb.

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu na akciových indexoch CFD
bez súhlasu Zákazníka po uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu.

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady .

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty

4

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
AKCIE CFD
ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
Dátum dokumentu: 1.
Chystáte sa kúpiť
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
(PRODUKTU)
decembra 2017.
Produkt, ktorý je zložitý
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
Kontrakt na vyrovnanie
rozdielu (CFD-Contract
for Difference) na základe
kurzu akcie, ďalej len
"Produkt".

Maklerski S.A., pôsobiaci
prostredníctvom
pobočky
XTB Slovenská republika,
ďalej len ako "XTB". Kontaktné
údaje (telefón a e-mail) sú
dostupné na nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Dátum poslednej
revízie dokumentu: 9.
júla 2019.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

a môže byť ťažké ho
pochopiť.

ČO JE PRODUKTOM?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu ceny (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi
špekulovať na rast a zníženie cien inštrumentov na medzinárodných finančných trhoch. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že
Cena Podkladového aktíva sa zvýši, alebo krátku pozíciu, ak sa klient domnieva, že cena podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.

1

2

Nižšie riziko

3
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5

6

7
Vyššie riziko

MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.

SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.
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Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného

Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne.
Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota
investície 10 800 EUR, t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota
investície predstavovať 9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne 100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to
znamená, pokiaľ investor investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre
týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad možného scenára pre 5 Akcií pre dlhú obchodnú pozíciu držanú počas obdobia jedného roka:
Scenár
Priaznivý
Mierny
Nepriaznivý
Stresový

AAPL.US

NVDA.US

BBVA.ES

BEI.DE

PKO.PL

929%
EUR 92,926
540%
EUR 53,975
232%
EUR 23,200
-877%
EUR -87,686

4,174%
EUR 417,430
1,708%
EUR 170,845
478%
EUR 47,832
-1,000%
EUR -99,968

556%
EUR 55,646
153%
EUR 15,317
-141%
EUR -14,145
-947%
EUR -94,656

312%
EUR 31,177
154%
EUR 15,355
24%
EUR 2,424
-570%
EUR -57,013

1,024%
EUR 102,354
416%
EUR 41,623
-5%
EUR -467
-969%
EUR -96,931

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre
investora.
VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady
Transactional fees
Equivalent of dividend
Commission

Spread
Swap Point Rates
Return on investment

Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvor nia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.

Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO.
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Transakčné
poplatky

Poplatok súvisiaci s uzavretím transakcie na vybraných nástrojoch CFD súvisiaci s poplatkami na trhu
podkladového aktíva.

Equivalent dividendy

Poplatok súvisiaci s vyplatením ekvivalentu dividendy pre vybrané nástroje CFD.

Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.

Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránka5 a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľkách poplatkov.
5

PRÍKLAD

Zákazník otvorí dlhú pozíciu o veľkosti 100 lotov na inštrumente AAPL.US. V čase otvorenia obchodu, trhová cena daného inštrumentu sa rovná
155.93/156.08, a poplatok účtovaný Sprostredkovateľom za obchod je v sume 0,08% (min. USD 8). Jednodenné náklady financovania (hodnota
swapových bodov) je rovná -0.92043%/-4.07957% ročne pre krátku a dlhú pozíciu.

Typ nákladu
Spread
Poplatok pri otvorení pozície
Poplatok pri uzavretí pozície
Swapové body pre krátku obchodnú pozíciu

Nominálna hodnota
(156.08-155.93) * 100 = USD 15
EUR 12.49
EUR 12.49
156.08 * 100 * (-4.07957%) =
USD -636.74 (náklad Zákazníka)

Percento
0.0962% nominálnej hodnoty
0.08% nominálnej hodnoty
0.08% nominálnej hodnoty
4.07957% nominálnej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb..

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu bez súhlasu Zákazníka po
uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície, pokiaľ je hodnota Equity (stav účtu) nižšia než hodnota poplatku účtovaného za
uzatvorenie danej transakcie.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu.

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady .

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

5

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
ETF CFD

ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
Dátum dokumentu: 1.
Chystáte
sa
kúpiť
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
(PRODUKTU)
decembra 2017.
Produkt, ktorý je zložitý
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
Kontrakt na vyrovnanie
rozdielu (CFD)
s finančnou pákou
založený na cene akcie
alebo ETF, ďalej len
"Produkt".

Maklerski
S.A.,
pôsobiaci
prostredníctvom pobočky XTB
Slovenská republika, ďalej len
ako "XTB". Kontaktné údaje
(telefón a e-mail) sú dostupné
na
nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Dátum poslednej
revízie dokumentu: 9.
júla 2019.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

a môže byť ťažké ho
pochopiť..

ČO JE PRODUKTOM?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi
špekulovať na rast a zníženie cien inštrumentov na medzinárodných finančných trhoch. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že
Cena Podkladového aktíva sa zvýši, alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií.

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.
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Nižšie riziko
MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
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Vyššie riziko

Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istina (zábezpeka) pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej
zmeny ceny podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako aj záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt
nezahŕňa ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.

SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.

18

Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne. Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po
investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota investície 10 800 EUR, t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej
investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota investície predstavovať 9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne
100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to znamená, pokiaľ investor investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by
mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových
pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad scenára pre 5 ETF CFD dlhú pozíciu držanú počas obdobia jedného roka:
Scenár
Priaznivý
Mierny
Nepriaznivý
Stresový

VXX.US
-538%
EUR -53,840
-751%
EUR -75,113
-864%
EUR -86,431
-1,003%
EUR -100,324

URA.US
550%
EUR 55,016
14%
EUR 1,354
-334%
EUR -33,395
-995%
EUR -99,468

XIV.US
691%
EUR 69,061
283%
EUR 28,264
53%
EUR 5,255
-204%
EUR -20,377

GDXJ.US
129%
EUR 12,947
-89%
EUR -8,946
-219%
EUR -21,853
-404%
EUR -40,371

ECH.US
328%
EUR 32,782
159%
EUR 15,915
18%
EUR 1,801
-523%
EUR -52,334

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre
investora.
VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady

Equivalent of dividend
Commission

Spread
Return on investment

Spread

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask v čase uzatvorenia transakcie. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok na trhu.
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Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO.

Ekvivalent dividendy

Poplatok súvisiaci s vyplatením ekvivalentu dividendy pre vybrané nástroje ETF CFD.

Opakované náklady
Swapové body

Držanie pozície do nasledujúceho dňa má za následok vznik poplatku.

Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránke6 a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľke nákladov.
6

PRÍKLAD

Zákazník otvorí dlhú pozíciu o veľkosti 100 lotov na inštrumente GDXJ.US. V čase otvorenia obchodu, trhová cena daného inštrumentu sa rovná
30.53/30.56, a poplatok účtovaný Sprostredkovateľom za obchod je v sume 0,08% (min. USD 8). Jednodenné náklady financovania (hodnota
swapových bodov) je rovná -0.92043%/-4.07957% ročne pre krátku a dlhú pozíciu.

Typ nákladu
Spread
Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Swapové body pre dlhé pozície

Nominálna hodnota
(30.56-30.53) * 1000 = USD 30
USD 24.45
USD 24.45
30.56 * 1000 * (-4.07957%) =
USD -1 246.72 (náklad Zákazníka)

Percento
0.0983% nominálej hodnoty
0.08% nominálej hodnoty
0.08% nominálej hodnoty
4.07957% nominálej hodnoty

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb..

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB je však oprávnená uzavrieť otvorenú pozíciu bez súhlasu Zákazníka po
uplynutí 365 kalendárnych dní od dátumu otvorenia pozície, pokiaľ je hodnota Equity (stav účtu) nižšia než hodnota poplatku účtovaného za
uzatvorenie danej transakcie.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu.

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady.

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

6

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.
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Oznámenie kľúčových informácií
SYNTETICKÉ AKCIE

ÚČEL
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie týkajúce sa príslušného investičného Produktu. Nie je to marketingový
materiál. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon na účely pomôcť pochopiť povahu tohto investičného
Produktu, ako aj riziko, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré s ním súvisia a pomôcť pri porovnaní s inými
Produktmi.
PRIIP NÁZOV
Identifikácia a kontaktné
Informácie
Dátum dokumentu
Ďalšie upozornenia
Dátum dokumentu: 1.
Chystáte
sa
kúpiť
údaje PRIIP autora
týkajúce sa
(PRODUKTU)
decembra 2017.
Produkt, ktorý je zložitý
X-Trade
Brokers
Dom
príslušného orgánu
Kontrakt na vyrovanie
rozdielu (CFD- Contract
for
Difference)
na
základe kurzov akcií
a ETF,
ďalej
len
“Produkt”.

Maklerski
S.A.,
pôsobiaci
prostredníctvom pobočky XTB
Slovenská republika, ďalej len
ako "XTB". Kontaktné údaje
(telefón a e-mail) sú dostupné
na
nasledujúcej
stránke:
https://www.xtb.com/sk/oxtb/kontaktujte-nas.

Dátum poslednej
revízie dokumentu: 9.
júla 2019.

Poľský orgán pre
finančný dohľad, Plac
Powstańców
Warszawy 1, 00-030
Varšava, Poľsko.

a môže byť ťažké ho
pochopiť.
.

ČO JE PRODUKTOM ?
TYP PRODUKTU
Derivát vo forme kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD). Produkt používa mechanizmus finančnej páky. Produkt umožňuje klientovi špekulovať
na rast a zníženie cien inštrumentov na medzinárodných finančných trhoch. Zákazník môže otvoriť dlhú pozíciu, ak sa domnieva, že Cena
Podkladového aktíva sa zvýši, alebo krátku pozíciu, ak sa Zákazník domnieva, že Cena Podkladového aktíva klesne.

CIELE PRODUKTU A OPATRENIA K ICH DOSIAHNUTIU
Účelom Produktu je umožniť aktívne investovanie do podkladového inštrumentu bez jeho vlastníctva. Miera návratnosti investícií do Produktu
sa odvíja od kúpnej ceny a predajnej ceny ponúkaného Produktu. Produkt odráža zmeny cien podkladových inštrumentov, na ktorých je
založený. Ziskové a rizikové profily pre tento Produkt sú symetrické, čo znamená, že aj strata, aj zisk sú neobmedzené v čase otvorenia
obchodu. Pri otvorení obchodu na Produkte investor zrealizuje vklad, ale môže stratiť viac ako vloženú čiastku. Neexistuje tu dátum splatnosti
Produktu. V prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach je XTB oprávnená jednostranne ukončiť Produkt.

CIEĽOVÝ INDIVIDUÁLNY INVESTOR
Produkt nie je vhodný pre každého investora. Produkt je určený pre individuálneho investora, ktorý aktívne investuje a zároveň si je vedomý
investičného rizika. Investor sa musí oboznámiť s príslušnými zákonmi, zúčastniť sa na dostupných školeniach a oboznámiť sa s
demonštračným systémom transakcií

AKÉ JE RIZIKO A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?
VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkajúce sa úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými Produktmi. Zobrazuje pravdepodobnosť
straty peňazí na Produkte v dôsledku zmien na trhu alebo v dôsledku nedostatočnej možnosti vyplatenia peňazí. Všeobecný index rizika pre
Produkt je 7 a je to zároveň aj maximálna hodnota indexu. Rizikový faktor predpokladá, že investor môže držať Produkt aj na krátke časové
obdobie na špekulatívne účely. Je možné, že investor nebude schopný realizovať investíciu alebo bude nútený znášať značné dodatočné
náklady na realizáciu investície v skoršom termíne. Celková strata investora môže výrazne prekročiť investovanú čiastku. Produkt môže byť
denominovaný v inej mene ako v mene krajiny, v ktorej má investor trvalé bydlisko, preto výnos môže podliehať ďalším zmenám v závislosti od
kolísania výmenného kurzu.
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Nízke riziko
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7
Vyššie riziko

MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
Investor môže stratiť celý investičný kapitál, ktorý je chápaný ako istota pre otvorenú položku Produktu. V prípade významnej zmeny ceny
podkladového nástroja je možná strata presahujúca počiatočný vklad, ako i záväzky presahujúce investovaný kapitál. Produkt nezahŕňa
ochranu kapitálu pred trhovým rizikom.

SITUAČNÝ ROZVOJOVÝ SCNENÁR A JEHO PREDPOKLADY
V tejto časti je uvedené, aké čiastky zisku alebo straty môže dosiahnuť investícia za 1, 3 a 5 rokov v rôznych scenároch za predpokladu
otvorenia pozície vyžadujúcej jednorazovú maržu 10 000 EUR (suma investície). Prezentované scenáre ukazujú, ako môže investícia fungovať,
21
a je možné ju porovnávať so scenármi iných Produktov. Prezentované výsledky predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historických
výkonností a volatility a nie sú presným ukazovateľom. Výnos bude závisieť na tom, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho budete držať investíciu.

Stresový scenár však nezohľadňuje situáciu, v ktorej XTB nie je schopná vyplatiť investície. Uvedené údaje zahŕňajú všetky poplatky samotného
Produktu, ale nezohľadňujú individuálne daňové aspekty investora, čo môže ovplyvniť celkovú výslednú hodnotu investície. Otvorenie dlhých
pozícií sa rozumie, že investor sa domnieva, že cena podkladového aktíva sa zvýši a otvorenie krátkej pozície znamená, že investor sa
domnieva, že cena podkladového aktíva klesne. Napríklad ak daná investícia bude mať zhodnotenie 8% čiže 800 EUR, tak to znamená, že po
investovaní 10 000 EUR bude konečná hodnota investície 10 800 EUR, t.j. zisk 800 EUR. V prípade 3% poklesu (-3%) čiže -300 EUR pri pôvodnej
investícii 10 000 EUR, bude konečná hodnota investície predstavovať 9 700 EUR, čo spôsobí stratu o veľkosti 300 EUR. Ak strata presiahne
100%, napríklad -145% a -14 500 EUR, tak to znamená, pokiaľ investor investoval 10 000 EUR, že investor stratí celkovú výšku investície a on by
mal zaplatiť ďalších 4 500 EUR. Scenáre týkajúce sa výsledkov všetkých kontraktov na vyrovnanie rozdielov (CFD) založených na menových
pároch nájdete pod týmto odkazom: [LINK].

Príklad možného scenára pre 5 Syntetických akcií pre dlhú obchodnú pozíciu držanú počas obdobia jedného roka:
Scenár
AAPL.US
BBVA.ES
KRU.PL
IAG.ES
93%
56%
97%
79%
Priaznivý
EUR 9,330
EUR 5,594
EUR 9,712
EUR 7,939
54%
16%
34%
27%
Mierny
EUR 5,435
EUR 1,561
EUR 3,449
EUR 2,669
24%
-14%
-8%
-10%
Nepriaznivý
EUR 2,358
EUR -1,386
EUR -838
EUR -1,045
-87%
-94%
-97%
-95%
Stresový
EUR -8,731
EUR -9,439
EUR -9,661
EUR -9,541

BEI.DE
47%
EUR 4,718
23%
EUR 2,346
4%
EUR 407
-85%
EUR -8,504

INFORMÁCIE O PODMIENKACH NÁVRATNOSTI PRE INDIVIDUÁLNYCH INVESTOROV ALEBO URČENIA HORNÉHO LIMITU ZISKU
PRE INVESTOROV
Ukončenie investície do Produktu nevedie k žiadnym mimoriadnym nákladom. Produkt nemá horný limit z hľadiska zisku pre
investora.
VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU OVPLYVNIŤ
SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK
Daňové predpisy hostiteľského členského štátu individuálneho investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatený zisk.

ČO SA STANE, AK XTB NEMÔŽE PLNIŤ SVOJE ZÁVÄZKY?
Investorovi môže vzniknúť finančná strata súvisiaca s nesplnením záväzku spoločnosťou XTB. V prípade nesplnenia záväzku z dôvodu
platobnej neschopnosti spoločnosti XTB majú investori nárok na opravné prostriedky s cieľom plne uspokojiť ich nároky, ako je účasť na
konkurznom konaní alebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škôd je doplnkovým mechanizmom k základným nástrojom zaisťujúcim
bezpečnosť fungovania kapitálového trhu v EÚ a pokrýva svojou ochranou prevažne drobných investorov, ktorí riskujú obmedzené množstvo
finančných prostriedkov zverených investičným spoločnostiam. Systém náhrady škôd chráni výhradne peňažné prostriedky a Finančné nástroje
patriace investorom, ktoré má alebo by mal mať v držbe maklérsky dom a ktoré súvisia s investičnými aktivitami investora alebo ktoré sa
vykonávajú v ich mene a ktoré nemožno vrátiť späť investorom v situácii, keď Sprostredkovateľ nie je schopný plniť záväzky voči svojim
Zákazníkom - investorom. Je potrebné poznamenať, že pri oznámení bankrotu spoločnosti, investori nemôžu disponovať finančnými
prostriedkami, ktoré majú zapísané na účtoch. Po bankrote investori prestanú byť majiteľmi peňažných prostriedkov a majú iba nárok na ich
vrátenie v riadnej výške. V prípade straty prostriedkov sa budú uplatňovať postupy vyrovnávacieho systému. Systém vypláca náhrady až do
výšky 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém a 90% zvyšných prostriedkov, ktoré
presahujú túto sumu, pričom horný limit prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávací systém, zodpovedá sume 22 000 EUR v PLN. Inštitúcia
oprávnená k vykonávaniu systému náhrad pre poľské investičné spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov na náhradu škody je
Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohľad nad celým systémom odškodnenia a jeho účastníkmi vykonáva poľský orgán pre
finančný dohľad (Polish Financial Supervision Authority).

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Jednorazové náklady

Transactional fees
Cost of currency conversions
Equivalent of dividend
Exchange fees

Commission
Spread
Return on investment

Poplatok

Poplatok je účtovaný pri otvorení a uzatvorení transakcie. Poplatok sa vzťahuje iba na účet PRO.

Transačný poplatok

Poplatok súvisiaci s uzatvorením transakcie pri vybraných nástrojoch CFD spojený s poplatkami na trhu
podkladového aktíva.

Ekvivalent dividendy

Poplatok spojený s vyplatením ekvivalentu dividendy pre vybrané nástroje CFD.

Náklad na menovú
konverziu

Poplatok spojený s konverziou meny transakcie na menu v ktorej je vedený obchodný účet.

Burzové poplatky

Bežné poplatky pre vybraný regulovaný trh.
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Opakované náklady
Žiadne.
Obrázok znázorňuje vplyv nákladov na kumulatívny vplyv na návratnosť investície. Ilustrácia je len orientačná, náklady vhodné pre dané
Finančné nástroje sú popísané v príslušnej tabuľke na tejto webovej stránke7 a presné hodnoty sú uvedené v Tabuľke nákladov.
7

PRÍKLAD

Zákazník otvorí dlhú pozíciu o veľkosti 100 lotov na inštrumente Syntetické akcie AAPL.US. V momente otvorenia transakcie je cena za daný
inštrument rovná 155,93 / 156,08 a provízia účtovaná za transakciu vykonanú Sprostredkovateľom predstavuje 0,10 % (minimálne 8 USD).
Akcie z amerických akciových búrz sú zaťažené dodatočným transakčným poplatkom americkej komisie pre cenné papiere (SEC fee) so
sadzbou 0,00218 % z hodnoty transakcie pri uzavretí transakcie. Syntetické akcie AAPL.US sú denominované v USD. V prípade, že zákazník drží
prostriedky v inej mene, bude prepočítaný kurz kúpnej ceny akcií na menu účtu s maržou vo výške 0,25 %. Pre účely tohto príkladu sa sadzba
EURUSD rovná 1,22, čo znamená, že efektívny výmenný kurz používaný k prepočtu na menu účtu bude 1,22 x (1-0,0025) = 1,21695.

Typ nákladu

Nominálna hodnota
(156.08-155.93) * 100 = USD 15
USD 15.59
USD 15.59

Percento
0.0962% nominálnej hodnoty
0.10% nominálnej hodnoty
0.10% nominálnej hodnoty

USD 156.08 * 100 * 0.00218% = USD 0.34

0.0022% nominálnej hodnoty

156.08 * 100/1.22 – 156.08 * 100/1,21695 =
EUR -32.06 (náklad Zákazníka)

0.25% nominálnej hodnoty

Spread

Poplatok za otvorenie pozície
Poplatok za uzavretie pozície
Transakčný poplatok za uzavretie pozície
(poplatok americkej komisie pre cenné papiere
SEC)
Poplatok v prípade nevyhnutnej konverzie
hodnoty nakupovaného inštrumentu na menu
v ktorej je vedený obchodný účet

AKO DLHO MÔŽEM DRŽAŤ PRODUKT A MÔŽEM DOSTAŤ PENIAZE
VOPRED?
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu do Produktu. Takéto rozhodnutie nie je spojené so žiadnymi mimoriadnymi nákladmi, inými ako
štandardnými nákladmi na uzavretie položky .

Informácie o časovom limite odstúpenia od Zmluvy
Investor môže odstúpiť od transakcie s Produktom predložením vyhlásenie o odstúpení, ak transakcia s Produktom bola uzavretá za chybnú
cenu a XTB potvrdí chybu na základe cien určitého počtu referenčných inštitúcií. Podrobné pravidlá vrátane dátumu odstúpenia od transakcie
uzavretej za chybnú cenu a spôsobu stanovenia chybnej ceny sú uvedené v Obchodných podmienkach poskytovania investičných služieb..

Odporúčané obdobie držania
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Spoločnosť XTB má však oprávnenie po splnení podmienok špecifikovaných v Obchodných
podmienkach poskytovania investičných služieb zmeniť dobu držania Produktu stanovenú investorom. Krátka otvorená pozícia na Syntetických
akciách môže byť uzavretá bez súhlasu Zákazníka, ak strata vyplývajúca z danej otvorenej pozície je rovnaká a / alebo prevyšuje ekvivalent
nominálnej hodnoty Syntetických akcií zhromaždených pre túto otvorenú pozíciu. Otvorená pozícia na Syntetických akciách môže byť navyše
uzavretá bez súhlasu Zákazníka, ak je hodnota Equity (stav účtu) alebo hodnota zostatku záporná a na obchodnom účte Zákazníka nie sú
žiadne iné otvorené pozície.

Možnosti a podmienky predčasného ukončenia
Investor určuje dobu držania Produktu individuálne. Produkt nemá žiadnu špecifickú dobu držania a predaj Produktu nemá za následok žiadne
mimoriadne poplatky alebo sankcie a nemení rizikový profil Produktu. Ukončenie Produktu je možné počas obchodných hodín Produktu.

Možné dôsledky realizácie pred uplynutím termínu platnosti alebo pred koncom odporúčanej doby držania
Investor môže kedykoľvek ukončiť investíciu. Takéto rozhodnutie nemá za následok žiadne mimoriadne náklady.

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Investor môže podať sťažnosť na spoločnosti XTB ohľadom Produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou XTB. Sťažnosti týkajúce sa služieb
poskytovaných spoločnosťou XTB môžu byť podané výlučne: (1) osobne v sídle spoločnosti XTB, (2) telefonicky na tel. čísle: +420 228 884 063,
(3) elektronicky prostredníctvom on-line formulára, v Profile investora a (4) prostredníctvom e-mailu s využitím na to určeného formulára
zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia sťažností sú stanovené v Obchodných podmienkach poskytovania
investičných služieb. Podrobné informácie o spôsobe a princípoch podávania sťažností sú k dispozícii v Inštrukciách pre podávanie sťažností
zverejnených na adrese: https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/instrukcie-pre-podavanie-staznosti_92857dc16d.pdf .

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie dokumenty obsahujúce podrobné informácie o Produkte vrátane podrobných informácií o poplatkoch a charakteristikách
Produktu sú uvedené na webovej stránke (vrátane podstránok): https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 %
účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

7

Presné hodnoty Swapových bodov, Spreadov, Poplatkov a provízií sú dostupné na webovej stránke XTB.

23

Exchange Traded Funds
ETF

Burzovo obchodované fondy (angl. Exchange Traded Funds, ETF) sú
otvorené podielové fondy, ktoré vo väčšine prípadov replikujú index akcií
alebo dlhopisov a sú označované ako ETF fondy, čo znamená, že je možné
ich voľne obchodovať na trhu v EU.
V súlade s nariadeniami Európskej Únie budú musieť emitenti ETF vydávať kľúčové informácie pre
investorov („KID“) ku všetkým ETF fondom. KID poskytuje súhrnné informácie o ETF s cieľom pomôcť
investorom pri rozhodovaní o investícii do ETF. Smernica požaduje, aby boli KID o príslušných ETF
investorom k dispozícii ešte pred realizáciou investície. Nižšie uvádzame zoznam poskytovateľov ETF, ktorý
sa týka ETF ponúkaných spoločnosťou XTB, vrátane odkazov na webové stránky príslušných
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poskytovateľov, aby mali investori možnosť získať zodpovedajúce KID. XTB nie je emitentom ETF, a KID pre
tieto Produkty teda nevytvára.
Investori by mali vziať do úvahy, že na ETF Produkty sa nevzťahuje žiadna ochrana ani záruka kapitálu, a
investori by teda do takýchto Produktov nemali investovať, pokiaľ nie sú schopní niesť stratu až do výšky
celkovej čiastky investovaného kapitálu. Hodnota ETF fondov môže klesať alebo naopak rásť a skoršie
výsledky nie sú spoľahlivé ukazovateľom výsledkov budúcich. Investícia do ETF je spojená s rizikom. Aby
ste boli lepšie oboznámení so súvisiacimi rizikami, je potrebné sa riadne oboznámiť s príslušnými
informáciami o riziku uvedenými v KID každého poskytovateľa a s ďalšími informačnými dokumentmi.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odkazy na webové stránky emitentov ETF, kde je možné nájsť
nevyhnutné informácie týkajúce sa investícií do nástrojov ETF.

Č.

Označenie
symbolu

Názov inštrumentu

Webová stránka
/ zdroj KID

1

AASI.FR

Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR)

KID

2

AGGG.UK

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

KID

3

AGGH.UK

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

KID

4

AGED.UK

iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD)

KID

5

AIGI.UK

ETFS Industrial Metals (Acc USD)

KID

6

AMEM.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

KID

7

ASI.FR

Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF EUR

KID

8

BATT.NL

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

KID

9

BETAW20T.PL

Beta ETF WIG20TR Portfolio Closed-End
Investment Fund

KID

10

BNK.FR

Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF EUR

KID

11

BNKE.FR

Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) UCITS ETF EUR

KID

12

BX4.FR

Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF EUR

KID

13

BXX.FR

Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF
EUR

KID

14

C40.FR

Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF EUR

KID
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15

C50.FR

Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

16

CAC.FR

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF EUR

KID

17

CCAU.UK

iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD)

KID

18

CEMS.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
(Acc EUR)

KID

19

CNDX.UK

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc

KID

20

CORP.UK

iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD)

KID

21

CSPX.UK

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD

KID

22

DAXEX.DE

iShares Core DAX UCITS ETF EUR

KID

23

DBPG.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

24

DGTL.UK

iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD)

KID

25

DSB.FR

Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR)

KID

26

DSD.FR

Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF EUR

KID

27

DSP5.FR

28

DTLA.UK

29

DXS3.DE

30

EGLN.UK

iShares Physical Gold ETC EUR

KID

31

EIMI.UK

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

KID

32

EIMU.UK

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist

KID

33

EMIM.UK

34

EMMV.UK

35

ESD.FR

Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

KID

36

ETDD.FR

Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

37

EUN0.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

38

EUN2.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist

KID

Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc
EUR)
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc
USD)
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
(Acc EUR)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
ETF GBP
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS
ETF

KID
KID
KID

KID
KID
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39

EUN5.DE

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

40

EUNH.DE

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

41

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Acc

KID

42

EUNW.DE

43

FLOT.UK

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
Dist
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist
USD)

KID
KID

44

GDXJ.UK

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

KID

45

GRE.FR

Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR)

KID

46

GY3L.DE

ETFS 3x Daily Long DAX 30 (Acc EUR)

KID

47

GY3S.DE

ETFS 3x Daily Short DAX 30 (Acc EUR)

KID

48

HEAL.UK

49

HMAD.UK

50

HRUD.UK

51

HSI.FR

Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR)

KID

52

IAPD.NL

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR)

KID

53

IAUP.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD)

KID

54

IBCD.DE

iShares USD Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

55

IBCK.DE

56

IBCX.NL

57

IBCZ.DE

58

IBEXA.ES

59

IBZL.NL

60

ICOM.UK

61

IDTL.UK

62

IDTM.UK

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc
USD)
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF
(Acc USD)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist
USD)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS
ETF (Acc EUR)
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist
EUR)
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
(Acc EUR)
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF
EUR
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR)
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
(Acc USD)
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist
USD)
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD
Dist

KID
KID
KID

KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
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63

IDUS.UK

iShares S&P 500 UCITS ETF USD Dist

KID

64

IDWP.UK

iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF USD Dist

KID

65

IEAC.UK

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR

KID

66

IEDY.UK

iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD)

KID

67

IEMB.UK

iShares J.P. Morgan USD EM Bonds ETF USD

KID

68

IEML.UK

69

IEVL.UK

70

IGLN.UK

iShares Physical Gold ETC USD

KID

71

IGLT.UK

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist

KID

72

IHYG.UK

iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR

KID

73

IHZU.UK

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD

KID

74

IJPD.UK

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF USD

KID

75

INR.FR

Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR

KID

76

IOGP.UK

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS
ETF (Acc USD)

KID

77

IPDM.UK

iShares Physical Palladium ETC (Acc USD)

KID

78

IPLT.UK

iShares Physical Platinum ETC (Acc USD)

KID

79

IPOL.UK

iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD)

KID

80

IPRP.NL

iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist
EUR)

KID

81

IPRV.UK

iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP

KID

82

IQQ0.DE

83

IQQ6.DE

84

IS31.DE

85

IS3N.DE

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR Dist

KID

86

IS3R.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt
Bond UCITS ETF USD
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
(Acc EUR)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF (Acc EUR)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF EUR Dist
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS
ETF

KID
KID

KID
KID
KID
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87

ISAC.UK

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD)

KID

88

ISAG.UK

iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD)

KID

89

ISDE.UK

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD)

KID

90

ISF.UK

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP

KID

91

ISLN.UK

iShares Physical Silver ETC (Acc USD)

KID

92

ITKY.NL

iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR)

KID

93

IUCD.UK

94

IUES.UK

95

IUFS.UK

96

IUHC.UK

97

IUIT.UK

98

IUKD.UK

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP

KID

99

IUKP.UK

iShares UK Property UCITS ETF GBP

KID

100

IUS7.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR
Dist

KID

101

IUSA.DE

iShares S&P 500 UCITS ETF EUR Dist

KID

102

IUSA.UK

iShares S&P 500 UCITS ETF GBP

KID

103

IUSE.UK

iShares S&P 500 Eur Hedged UCITS ETF EUR

KID

104

IUSM.DE

105

IUSN.DE

106

IUUS.UK

107

IWDA.UK

108

IWDP.UK

109

IWMO.UK

110

IWQU.UK

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector
UCITS ETF (Acc USD)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc
USD)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
(Acc USD)
iShares S&P 500 Information Technology Sector
UCITS ETF (Acc USD)

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR
Dist
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc
USD)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF GBP
iShares Edge MSCI World Momentum Factor
UCITS ETF (Acc USD)
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

KID
KID
KID
KID
KID

KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
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111

IWRD.UK

iShares MSCI World UCITS ETF UCITS ETF GBP

KID

112

IWVL.UK

iShares Edge MSCI World Value UCITS ETF USD

KID

113

JPEA.UK

114

JPEE.UK

115

LEM.FR

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

KID

116

LQDA.UK

iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist

KID

117

LQDE.UK

iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD

KID

118

LQQ.FR

Lyxor Nasdaq-100 Daily Leverage UCITS ETF EUR

KID

119

LTAM.NL

120

LTM.FR

121

LVC.FR

122

LVO.NL

123

LYPG.DE

124

LYXIB.ES

Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF EUR

KID

125

MAL.FR

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc EUR)

KID

126

MDAXEX.DE

iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR)

KID

127

MIDD.UK

iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP

KID

MSE.FR

Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

129

MTD.FR

Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS
ETF (Acc EUR)ETF (Acc EUR)

KID

130

NGAS.UK

ETFS Natural Gas (Acc USD)

KID

131

QDIV.UK

132

R2US.UK

133

RBOT.UK

128

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD
Acc
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR
Acc

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist
EUR)
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc
EUR)
Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF EUR
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS
ETF (Acc EUR)
Lyxor MSCI World Information Technology TR
UCITS ETF (Acc EUR)

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF
(Dist USD)
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc
USD)
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD

KID
KID

KID
KID
KID
KID
KID

KID
KID
KID
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134

RUS.FR

Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF EUR

KID

135

RUSV.UK

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc USD)

KID

136

SJPA.UK

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF GBP

KID

137

SPY5.UK

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD

KID

138

STZ.FR

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR

KID

139

SUSM.UK

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD)

KID

140

SX3PEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage
UCITS ETF DE (Dist EUR)

KID

141

SX5EEX.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR)

KID

142

SX6PEX.DE

143

SX8PEX.DE

144

SXAPEX.DE

145

SXDPEX.DE

146

SXEPEX.DE

147

SXIPEX.DE

148

SXKPEX.DE

149

SXPPEX.DE

150

SXR0.DE

151

SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Acc

KID

152

SXRT.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

KID

153

SXRV.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Acc

KID

154

TASE.UK

iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc USD)

KID

155

TDXPEX.DE

iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF EUR

KID

156

UDVD.UK

SPDR S&P Us Dividend Aristocras UCITS ETF USD

KID

157

VHYD.UK

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
UCITS ETF (Dist USD)

KID

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE
(Dist EUR)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF
DE (Acc EUR)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
UCITS ETF DE (Dist EUR)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF
DE (Dist EUR)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
DE (Dist EUR)
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications
UCITS ETF DE (Dist EUR)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS
ETF DE (Dist EUR)
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF

KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
KID
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158

VWRD.UK

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD)

159

WIAU.UK

160

WING.UK

161

WQDV.UK

162

WSML.UK

163

XBAK.DE

Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF

KID

164

XBAS.DE

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR)

KID

165

XCS6.DE

Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR)

KID

166

XDAX.DE

Xtrackers Dax UCITS ETF EUR

KID

167

XFVT.DE

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc
EUR)

KID

168

XSMI.DE

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR)

KID

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS
ETF (Acc USD)
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS
ETF (Dist USD)
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF
(Dist USD)
IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS ETF

KID
KID
KID
KID
KID

32

