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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE  

Perechi Valutare CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD), care are la bază cursul 

de schimb valutar, denumit 

în continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de 

contact ale entității care creează 

produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A, 

acționând prin sucursala din România. 

Datele de contact (telefon și e-mail) sunt 

disponibile la următoarea adresă:  
https://www.xtb.com/ro/contact-xtb; 

Sunați la numarul de telefon: +40 31 425 

54 93 pentru mai multe informații. 

Informații despre autoritatea 

competentă 

Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară, Plac Powstańców Warszawy 1, 

00-030 Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 1 

Decembrie 2017. Ultima 

modificare a documentului: 9 

iulie 2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.  

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 

de creștere și scădere ale cotațiilor perechilor valutare pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 

prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt simetrice. 

Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma depusă. Nu există o 

dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să rezilieze furnizarea unui 

instrument în mod unilateral. Mai multe detalii. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 

Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta fiind 

valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există posibilitatea 

ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată anterioară. 

Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atenție la riscul valutar. Produsul poate fi denominat 

într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în funcție de 

fluctuațiile ratelor de schimb.  

 
 

1 2 3 
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https://www.xtb.com/ro/contact-xtb
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/informatii-legale/Informatii_despre_timpul_standard_de_executie.pdf


05.12.2019                                                                                                                                                                                        4 
 

Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței.   

 
Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10.000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi comparate 
cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii acestei 
investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar putea 
întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, scenariul ”de Criza” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele prezentate 
includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. Deschiderea unei 
poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) înseamnă că investitorul 
consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o anumită investiție. Înseamnă că, 
după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când vine vorba de -3%, adică -300 EUR, 
pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În cazul în care pierderea depășește 100%, 
de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10.000 EUR  investiți, investitorul va pierde valoarea totală a investiției și ar trebui să plătească 
suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 

Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe valute pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu EURUSD GBPUSD EURPLN USDTRY USDJPY 

Favorabil 
1,924% 

 EUR 192,426 

1,751%  

 EUR 175,096 

347%  

 EUR 34,726 

4,016%  

 EUR 401,580 

1,836%  

 EUR 183,596 

Moderat 
788% 

 EUR 78,777 

438% 

 EUR 43,835 

-316%  

 EUR -31,602 

1,817%  

 EUR 181,725 

518%  

 EUR 51,826 

Nefavorabil 
-237% 

 EUR -23,685 

-708% 

 EUR -70,817 

-927%  

 EUR -92,727 

-35%  

 EUR -3,515 

-649%  

 EUR -64,920 

de Criză 
-5,344% 

 EUR -534,361 

-7,044%  

 EUR -704,380 

-4,065%  

 EUR -406,511 

-8,089%  

 EUR -808,864 

-6,860%  

 EUR -685,986 
 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru de origine al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit  

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței XTB, 

investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv instrumentele 

financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și sunt legate de 

operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de brokeraj nu este în 

măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, investitorii pierd 

posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun doar de dreptul de 

revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. Sistemul plătește 

despăgubiri până la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește 

această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. Instituția autorizată să opereze 

sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare 

Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri care apare o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. Taxele se aplică doar pentru conturile PRO. 

 

Costuri recurente 

Ratele punctelor swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

 

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.  

                                                           
1 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap  
2 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al randamentului 

investiției. Ilustrația este doar de referință, costurile pentru un anumit instrument 

financiar sunt descrise în tabelele relevante de pe site-ul1 XTB și valorile exacte 

sunt prezentate în tabelele de costuri. 

 

EXEMPLU
2
 

Clientul deschide o poziție de 1 lot (EUR 100000) pe EURUSD. La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață al perechii valutare EURUSD este egal cu 

1.24245/1.24253, iar comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu 3.5 EUR/lot. Valoarea Ratelor Punctelor Swap cotată de broker este egală cu 

1.711/-19.161 atât pentru poziții short, cât și pentru poziții long. 

Tipul costului Valoarea nominală Procentaj 

Spread (1.24253-1.24245) * 100 000 = USD 8 0.0065% din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea poziției 3.5 EUR 0.0035%   din valoarea nominală 

Comision pentru închiderea poziției 3.5 EUR 0.0035%   din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție short 
USD +1.711 pe zi * 365 zile = USD 624.52 pe 

an (profitul Clientului) 
0.51%   din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție long 
USD -19.161 pe zi * 365 zile =  

USD -6 993.77 pe an (costul Clientului) 
5.73%   din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacția produsului prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar 

XTB confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului. Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe CFD-uri cu activ suport pe perechile 

valutare fără consințământul clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției.   

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe sau 

penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite. 

Comision

Spread

Ratele Punctelor Swap

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

MONEDE VIRTUALE CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD), care are la bază 

prețul unei monede 

virtuale, denumit în 

continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de contact 

ale entității care creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A, acționând 

prin sucursala din România. Datele de contact 

(telefon și e-mail) sunt disponibile la următoarea 

adresă:  https://www.xtb.com/ro/contact-xtb; 

Sunați la numarul de telefon: +40 31 425 54 93 

pentru mai multe informații. 

Informații despre autoritatea 

competentă 

Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară, Plac Powstańców Warszawy 

1, 00-030 Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 6 Martie 

2018.    Ultima modificare a 

documentului: 9 iulie 2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.                                     

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze 

mișcările de creșteri și scădere ale cotațiilor monedelor virtuale pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează 

creșterea prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt 

simetrice. Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma 

depusă. Nu există o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să rezilieze 

furnizarea unui instrument în mod unilateral. 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 

Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta 

fiind valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atentie la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb.  

 

Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 

activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 

capitalului împotriva riscului pieței. 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute  

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, Scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR  investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 

Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe monede virtuale pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu BITCOIN DASH LITECOIN RIPPLE ETHEREUM 

Favorabil 
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 

 

Moderat 
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 

 

Nefavorabil 
474% 

EUR 47,382 
978%  

EUR 97,775 
 

-246%  
EUR -24,635 

 

583%  
EUR 58,258 

 

213%  
EUR 21,323 

 

de Criză 
-516% 

EUR -51,600 

-516%  
EUR -51,620 

-516% 
EUR -51,620 

-516%  
EUR -51,620 

-516%  
EUR -51,620 

 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru de origine al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței 

XTB, investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv 

instrumentele financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și 

sunt legate de operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de 

brokeraj nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, 

investitorii pierd posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun 

doar de dreptul de revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. 

Sistemul plătește despăgubiri până la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din 

excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. 

Instituția autorizată să opereze sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este 

Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de 

Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
 

Costuri care apar o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. Taxele se aplică doar pentru conturile PRO. 

Costuri recurente 

Ratele Punctelor Swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

 

 

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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3 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap 
4 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al 

randamentului investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile 

pentru un anumit instrument financiar sunt descrise în tabelele relevante 

de pe website-ul3  XTB și valorile exacte sunt prezentate în tabelele de 

costuri. 

 

  

EXAMPLU
4
 

Clientul deschide o poziție de 1 lot pe BITCOIN.  La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață al BITCOIN era egal cu 8500/8585, iar comisionul aferent 

tranzacției și încasat de broker este egal cu 4 USD/lot. Valoarea Ratelor Punctelor Swap cotată de broker este egală cu -10%/-30% atât pentru poziții short, cât și 

pentru poziții long. 

Tipul costului Valoarea nominală Procentaj 

Spread 8585 - 8500 = USD 85 1.00%  din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea unei poziții USD 4 0.05%  din valoarea nominală 

Commission pentru închiderea unei poziții USD 4 0.05%  din valoarea nominală 

Ratele Puntelor Swap pentru poziții short -10% * USD 8500 = USD -850/ an (cost Client) 10%  din valoarea nominală 

Ratele Puntelor Swap pentru poziții long  
-30% * USD 8585 = USD -2575,5/an (cost 

Client) 
30%  din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția a fost făcută la un preț eronat, iar XTB confirmă eroarea  

în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție realizată la un preț eronat 

și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

 

Perioada recomandată de menținere 

Investitorul determină perioada deținerii produsului.  Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe CFD-uri cu activ suport pe monede 

virtuale fără consințământul clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției.   

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România, (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: ” https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 

Comision

Spread

Ratele Punctelor Swap

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

MĂRFURI CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD), care are la bază prețul 

mărfurilor, denumit în 

continuare "produs". 

Detaliile de identificare și 

de contact ale entității care 

creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski 

S.A, acționând prin sucursala din 

România. Datele de contact 

(telefon și e-mail) sunt disponibile 

la următoarea adresă:  
https://www.xtb.com/ro/contact-

xtb Sunați la numărul de telefon:  
+40 31 425 54 93 pentru mai 

multe detalii. 

Informații despre autoritatea 

competentă 

Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară, Plac Powstańców Warszawy 1, 

00-030 Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 1 Decembrie 

2017. Ultima modificare a 

documentului: 9 iulie 2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze 

mișcările de creștere și scădere ale cotațiilor mărfurilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 

prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui 

produs sunt simetrice. Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească 

suma depusă. Nu există o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să 

rezilieze furnizarea unui instrument în mod unilateral. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

                             Risc redus                                                                                                                                Risc ridicat 

 

Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta 

fiind valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atenție la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb.   

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 

https://www.xtb.com/ro/contact-xtb
https://www.xtb.com/ro/contact-xtb
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Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței. 

 
Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 
Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe mărfuri pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu GOLD OIL.WTI SILVER SUGAR ZINC 

Favorabil 
1,582% 

EUR 158,165 
1,519%  

  EUR 151,895 

482%  

  EUR 48,246 

36%  

 EUR 3,574 

2,429%  

 EUR 242,859 

Moderat 
91%  

EUR 9,122 
241%  

  EUR 24,110 

-341%  

 EUR -34,106 

-820%  

 EUR -82,045 

752%  

 EUR 75,238 

Nefavourabil 
-1,215%  

  EUR -121,535 

-706%  

  EUR -70,558 

-1,003%  

  EUR -100,251 

-1,460%  

 EUR -145,954 

-441%  

 EUR -44,149 

de Criză 
-6,292%  

EUR -629,201 
-3,111% 

  EUR -311,137 

-2,873%  

  EUR -287,299 

-3,210%  

 EUR -320,995 

-3,210%  

 EUR -321,030 
 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței 

XTB, investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv 

instrumentele financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și 

sunt legate de operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de 

brokeraj nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, 

investitorii pierd posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun 

doar de dreptul de revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. 

Sistemul plătește despăgubiri până la echivalentul a 3000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul 

care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22000 EUR în PLN. Instituția autorizată 

să opereze sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al 

Valorilor Mobiliare Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
 

Costuri care apar o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. Taxele se aplică doar pentru conturile PRO. 

 

Costuri recurente 

Ratele Punctelor Swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

https://www.xtb.com/fr/kid/scenario_00.pdf
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5 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap 
6 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al randamentului 

investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile pentru un anumit 

instrument financiar sunt descrise în tabelele relevante de pe website-ul5 XTB și 

valorile exacte sunt prezentate în tabelele de costuri. 

 

EXEMPLU
6
 

Clientul deschide o poziție de 1 lot  pe GOLD.  Multiplicatorul pentru GOLD este de 100 
USD. La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață pentru GOLD este egal cu 
1315.80/1315.95, iar comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu  4 USD/lot. Valoarea Ratelor Punctelor Swap cotată de broker este egală cu 
0.148/-15.768 atât pentru poziții short, cât și pentru poziții long. 

  

Tipul costului 
Valoarea nominală Procentaj 

Spread (1315.95-1315.80) * 100 = USD 15 0.012% din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea poziției USD 4 0.0030%  din valoarea nominală 

Comision pentru închiderea poziției USD 4 0.0030%  din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție short 
USD 0.148 pe zi * 365 zile = USD 54.02 

(profitul Clientului) 
0.0041%  din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție long 
USD -15.768 pe zi * 365 days =  

USD -5,755.32 pe an (costul Clientului) 
4.37%  din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar XTB 

confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului.  Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe CFD-uri cu activ suport pe mărfuri fără 

consințământul clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană,  la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România, (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: ”https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 

Comision

Spread

Ratele Punctelor Swap

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.  
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

INDICI CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste 

informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a 

profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD), care are la bază un 

indice bursier, denumit în 

continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de contact ale 

entității care creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A, acționând prin 

sucursala din România. Datele de contact (telefon 

și e-mail) sunt disponibile la următoarea adresă: 

https://www.xtb.com/ro/contact-xtb  Sunați la 

numarul de telefon: +40 31 425 54 93 pentru mai 

multe informații. 

Informații despre 

autoritatea 

competentă 

Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară, 

Plac Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 1 Decembrie 2017. 

Ultima modificare a documentului: 9 

iulie 2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze 

mișcările de creștere și scădere ale cotațiilor indicilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 

prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt simetrice. 

Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma depusă. Nu există 

o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să rezilieze  furnizarea unui 

instrument în mod unilateral. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 
Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta fiind 

valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atentie la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb.  

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței. 

 
Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, Scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR  investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 
Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe indici pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu DE30 US30 W20 UK100 ITA40 

Favorabil 
4,695% 

EUR 469,488 

2,804% 

EUR 280,357 

1,715% 

EUR 171,489 

2,029% 

EUR 202,924 

2,827% 

EUR 282,721 

Moderat 
-1,782% 

EUR -178,152 

1,874% 

EUR 187,429 

876% 

EUR 87,608 

829% 

EUR 82,946 

1,307% 

EUR 130,676 

Nefavorabil 
- 5,350% 

EUR - 534,976 

1,007% 

EUR 100,699 

181% 

EUR 18,088 

-259% 

EUR -25,889 

48% 

EUR 4,847 

de Criză 
-10,000% 

EUR -1,000,000 

-4,568% 

EUR -456,816 

-2,411% 

EUR -241,126 

-5,883% 

EUR -588,313 

-5,275% 

EUR -527,500 
 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței XTB, 

investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv instrumentele 

financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și sunt legate de 

operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de brokeraj nu este în 

măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, investitorii pierd 

posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun doar de dreptul de 

revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. Sistemul plătește 

despăgubiri până la echivalentul a 3000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește 

această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22000 EUR în PLN. Instituția autorizată să opereze 

sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare 

Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
 

Costuri care apar o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. Taxele se aplică doar pentru conturile PRO. 

Taxă de 

tranzacționare 

Taxa aferentă închiderii tranzacției cu instrumentele CFD selectate, conectată cu taxele de tranzacționare ale pieței 

activului suport. 

Echivalentul Taxa are legătură cu plata echivalentului dividendului pentru instrumentele CFD selectate. 

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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7 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap 
8 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

dividendului 

Costuri recurente 

Ratele Punctelor Swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al 

randamentului investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile 

pentru un anumit instrument financiar sunt descrise în tabelele relevante de 

pe website-ul
7
  XTB și valorile exacte sunt prezentate în tabelele de costuri.   

 
EXAMPLU

8
 

Clientul deschide o poziție de 1 lot pe ITA40. La momentul deschiderii 

tranzacției, prețul de piață al instrumentului era egal cu 22,257/22,273, iar comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu 3,5 EUR/lot. Taxă fixă 

legată de valoarea noțională a tranzacției cu volumul de 1 lot pentru ITA40 este egală cu 50 EUR. Multiplicatorul pentru 1 lot este de 5 EUR. Valoarea Ratelor 

Punctelor Swap pentru instrumentul ITA40 este egal cu 0 atât pentru poziții short, cât și pentru poziții long. 

 

Tipul costului Valoare nominală Procentaj 

Spread (22,273-22,257)* 5 EUR = 80 EUR 0.0007% din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea unei poziții 3.5 EUR 0.0031% din valoarea nominală 

Comision pentru închiderea unei poziții 3.5 EUR 0.0031% din valoarea nominală 

Taxă de schimb  pentru deschiderea unei poziții 50 EUR 0.005% din valoarea nominală 

Taxă de schimb pentru închiderea unei poziții 50  EUR 0.005% din valoarea nominală 
 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURILE MAI 

REPEDE? 

Investitorul poate încheia investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar XTB 

confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului.  Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe CFD-uri cu activ suport pe indici fără 

consințământul clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției . 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România, (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: ” https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 

Comision

Taxe de tranzacționare 

Echivalentul dividendului

Spread

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.  
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

ACȚIUNI CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD), care are la bază prețul 

unei acțiuni, denumit în 

continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de contact ale entității 

care creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A, acționând prin 

sucursala din România. Datele de contact (telefon și e-mail) 

sunt disponibile la următoarea adresă:  

https://www.xtb.com/ro/contact-xtb;  Sunați la numarul de 

telefon: +40 31 425 54 93 pentru mai multe informatii. 

Informații despre 

autoritatea competentă 

Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară, Plac 

Powstańców Warszawy 1, 00-

030 Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 1 

Decembrie 2017. Ultima 

modificare a 

documentului: 9 iulie 

2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze 

mișcările de creștere și scădere ale cotațiilor acțiunilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 

prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt 

simetrice. Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma 

depusă. Nu există o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să  rezilieze 

furnizarea unui instrument în mod unilateral. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 
Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta 

fiind valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atentie la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb. 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței. 

 
Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, Scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 
Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe acțiuni pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu AAPL.US NVDA.US BBVA.ES BEI.DE PKO.PL 

Favorabil 
929% 

EUR 92,926 
4,174% 

EUR 417,430 
556% 

EUR 55,646 
312% 

EUR 31,177 
1,024% 

EUR 102,354 

Moderat 
540% 

EUR 53,975 
1,708% 

EUR 170,845 
153% 

EUR 15,317 
154% 

EUR 15,355 
416% 

EUR 41,623 

Nefavorabil 
232% 

EUR 23,200 
478% 

EUR 47,832 
-141% 

EUR -14,145 
24% 

EUR 2,424 
-5% 

EUR -467 

de Criză 
-877% 

EUR -87,686 
-1,000% 

EUR -99,968 
-947% 

EUR -94,656 
-570% 

EUR -57,013 
-969% 

EUR -96,931 
 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței 

XTB, investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv 

instrumentele financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și 

sunt legate de operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de 

brokeraj nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, 

investitorii pierd posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun 

doar de dreptul de revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. 

Sistemul plătește despăgubiri până la echivalentul a 3000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul 

care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22000 EUR în PLN. Instituția autorizată 

să opereze sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al 

Valorilor Mobiliare Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
Costuri care apar o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. 

Taxă de 

tranzacționare 

Taxa aferentă închiderii tranzacției cu Acțiunile CFD selectate, conectată cu taxele de tranzacționare ale pieței 

activului suport. 

Echivalentul 

dividendului 
Taxa are legătură cu plata echivalentului dividendului pentru instrumentele CFD selectate. 

 

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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9 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap 
10 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

Costuri recurente 

Ratele Punctelor Swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al 

randamentului investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile pentru 

un anumit instrument financiar sunt descrise în tabelele relevante de pe 

website-ul
9
  XTB și valorile exacte sunt prezentate în tabelele de costuri. 

 

 

EXAMPLU
10

 

Clientul deschide o poziție long cu 100 loturi pe APL.US. La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață al instrumentului era egal cu 155.93/156.08, iar 

comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu 0,08% (min. 8 USD). Valoarea Ratelor Punctelor Swap  este egală cu -0.92043%/-4.07957%  pe an 

atât pentru poziții short, cât și pentru poziții long. 

Tipul costului Valoarea nominală Procentaj 

Spread (156.08-155.93) * 100 = USD 15 0.0962% din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea unei poziții EUR 12.49 0.08% din valoarea nominală 

Comision pentru închiderea unei poziții EUR 12.49 0.08% din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție long 
156.08 * 100 * (-4.07957%) = 

USD -636.74 (costul Clientului) 
4.07957% din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar XTB 

confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului.  Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție fără consințământul clientului după 365 de zile de la 

data deschiderii poziției dacă valoarea fondurilor este mai mică decât valoarea comisionului care ar fi plătit pentru închiderea respectivei poziții.. 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană,  la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România, (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: ” https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 

Taxe de tranzacționare 

Echivalentul dividendului

Comision

Spread

Ratele Punctelor Swap

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.  
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

ETF CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD) cu levier, care are la 

bază prețul unui ETF, denumit 

în continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de contact ale 

entității care creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A,  acționând prin 

sucursala din România. Datele de contact (telefon și 

e-mail) sunt disponibile la următoarea adresă:  

https://www.xtb.com/ro/contact-xtb; Sunați la 

numarul de telefon: +40 31 425 54 93 pentru mai 

multe informatii. 

Informații despre Autoritatea de 

Supraveghere 

Autoritatea Poloneză de Supraveghere 

Financiară, Plac Powstańców Warszawy 1, 

00-030 Varșovia, Polonia. 

Data 

documentului 

Data 

documentului: 1 

Decembrie 2017. 

Ultima modificare 

a documentului: 9 

iulie 2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze 

mișcările de creștere și scădere ale cotațiilor ETF-urilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 

prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt 

simetrice. Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma 

depusă. Nu există o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să  rezilieze 

furnizarea unui instrument în mod unilateral. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 

Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta 

fiind valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atentie la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb.  

 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței. 
 

Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, Scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

 
Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe ETF-uri pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 

 
 

Scenariu VXX.US URA.US XIV.US GDXJ.US ECH.US 

Favorabil 
-538% 

EUR -53,840 
550% 

EUR 55,016 
691% 

EUR 69,061 
129% 

EUR 12,947 
328% 

EUR 32,782 

Moderat 
-751% 

EUR -75,113 
14% 

EUR 1,354 
283% 

EUR 28,264 
-89% 

EUR -8,946 
159% 

EUR 15,915 

Nefavourabil 
-864% 

EUR -86,431 
-334% 

EUR -33,395 
53% 

EUR 5,255 
-219% 

EUR -21,853 
18% 

EUR 1,801 

de Criză 
-1,003% 

EUR -100,324 
-995% 

EUR -99,468 
-204% 

EUR -20,377 
-404% 

EUR -40,371 
-523% 

EUR -52,334 
 
 
 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței 

XTB, investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv 

instrumentele financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și 

sunt legate de operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de 

brokeraj nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, 

investitorii pierd posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun 

doar de dreptul de revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. 

Sistemul plătește despăgubiri până la echivalentul a 3000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul 

care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22000 EUR în PLN. Instituția autorizată 

să opereze sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al 

Valorilor Mobiliare Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
 

Costuri care apar o singură dată 

Spread 
Diferența dintre prețul bid și prețul ask la momentul deschiderii tranzacției. Costul poate să difere în funcție de 

condițiile de piață. 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. 

Echivalentul 

dividendului 
Taxa aferentă plății echivalentului dividendului pentru instrumentele CFD ETF selectate. 

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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11 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap. 
12 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

 

Costuri recurente 

Ratele punctelor swap Menținerea poziției pentru încă o zi poate presupune aplicarea unei taxe. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al randamentului 

investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile pentru un anumit instrument 

financiar sunt descrise în tabelele relevante de pe website-ul11  XTB și valorile exacte sunt 

prezentate în tabelele de costuri. 

 

 

EXAMPLU
12

 

Clientul deschide o poziție long de 1000 loturi pe GDXJ.US. La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață al instrumentului era egal cu 30.53/30.56, iar 

comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu 0,08% (min. 8 USD). Valoarea Ratelor Punctelor Swap cotată de broker este egală cu -0,92043%/-

4,07957% pe an atât pentru poziții short, cât și pentru poziții long. 

Tipul costului Valoarea nominală Procentaj 

Spread (30.56-30.53) * 1000 = USD 30 0.0983% din valoarea nominală 
Comision pentru deschiderea poziției USD 24.45 0.08% din valoarea nominală 
Comision pentru închiderea poziției USD 24.45 0.08% din valoarea nominală 

Ratele Punctelor Swap pentru poziție long 
30.56 * 1000 * (-4.07957%) =  

USD -1 246.72 (costul Clientului) 
4.07957% din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar XTB 

confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului. Cu toate acestea, XTB are dreptul să închidă o poziție fără consințământul clientului după 365 de zile de la 

data deschiderii poziției dacă valoarea fondurilor este mai mică decât valoarea comisionului care ar fi plătit pentru închiderea respectivei poziții. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană, la sediul XTB, (2) prin telefon la +40 31 425 54 93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se 

trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. 

Informații detaliate despre modalitățile și principiile de transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

prezentate pe site: ” https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 

Echivalentul dividendului

Comision

Spread

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.  
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 

ACȚIUNI SINTETICE 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, 

costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

Produs 

Contract pentru diferență 

(CFD) fără levier, care are la 

bază prețul unei acțiuni sau 

unui ETF, denumit în 

continuare "produs". 

Detaliile de identificare și de contact ale 

entității care creează produsul  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A, acționând prin 

sucursala din România. Datele de contact (telefon și e-mail) 

sunt disponibile la următoarea adresă:  

https://www.xtb.com/ro/contact-xtb; Sunați la numarul de 

telefon: +40 31 425 54 93 pentru mai multe informatii. 

Informații despre 

Autoritatea de 

Supraveghere 

Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară, 

Plac Powstańców Warszawy 

1, 00-030 Varșovia, Polonia. 

Data documentului 

Data documentului: 1 

Decembrie 2017. Ultima 

modificare a 

documentului: 9 iulie 

2019. 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul permite clientului să speculeze mișcările de creștere și scădere ale cotațiilor acțiunilor pe 

piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul 

în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Acest produs oferă clientului posibilitatea de a investi într-un anumit instrument, fără a-l deține. Randamentul investiției depinde de prețul de cumpărare și prețul 

de vânzare al produsului. Produsul reflectă modificările de preț ale  activului suport pe care se bazează. Profilele de risc și profit ale acestui produs sunt 

simetrice. Pentru a deschide o tranzacție pe un anumit produs, investitorul va face o depunere, dar există posibilitatea ca pierderea să depășească suma 

depusă. Nu există o dată de scadență a produsului. În cazurile menționate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C), XTB este îndreptățit să  rezilieze 

furnizarea unui instrument în mod unilateral. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI 
Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Acesta se adresează investitorilor individuali ce tranzacționează în mod activ și, în același timp, conștientizează 

riscurile investiționale. Investitorul trebuie să cunoască legile în vigoare, să urmeze cursurile disponibile și să se familiarizeze cu sistemul de tranzacționare 

demonstrativ. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 

INDICELE GENERAL DE RISC 

 

 

 

Risc redus Risc ridicat 

 

Indicele general de risc ne arată nivelul de risc al unui produs în comparație cu alte produse. Indică probabilitatea de pierdere în contextul unei investiții în 

produsul respectiv, în funcție de schimbările din piață sau ca urmare a imposibilității de plată. Indicele general de risc pentru un produs este 7, aceasta 

fiind valoarea maximă. Factorul de risc decurge din presupunerea că investitorul poate deține produsul pe termen scurt în scopuri speculative. Există 

posibilitatea ca investitorul să nu reușească să plaseze investiția sau să fie obligat să suporte costuri suplimentare pentru a încheia investiția la o dată 

anterioară. Pierderea totală a investitorului poate depăși semnificativ valoarea marjei pentru o poziție deschisă. Atentie la riscul valutar. Produsul poate fi 

denominat într-o altă monedă decât moneda națională a țării de reședință a investitorului, prin urmare, câștigurile pot suferi modificări suplimentare, în 

funcție de fluctuațiile ratelor de schimb.  

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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Posibilitatea de a pierde capitalul investit  

Investitorul poate pierde întreaga sumă investită, înțeleasă ca un depozit de siguranță pentru o poziție deschisă. În cazul unei schimbări semnificative a prețului 
activului suport, există posibilitatea ca pierderea să depășească investiția inițială și astfel să apară alte obligații financiare. Produsul nu prevede protecția 
capitalului împotriva riscului pieței. 
 

Scenariu de evoluție a unei situații și presupunerile făcute 

În această parte se arată ce sume de profit sau pierdere pot fi generate de o investiție în decurs de 1, 3 și 5 ani în diferite scenarii, presupunând că deschiderea 
unei poziții necesită o marjă unică de 10000 EUR (valoarea investiției). Scenariile prezentate ilustrează modul în care investiția ar putea evolua și pot fi 
comparate cu scenariile altor produse. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare a performanțelor viitoare pe baza dovezilor din trecut și a volatilității valorii 
acestei investiții și nu reprezintă un indicator precis. Randamentul va depinde de performanța pieței și de durata investiției. Scenariul ”de Criză” arată ce s-ar 
putea întâmpla în situații extreme de piață. Cu toate acestea, Scenariul ”de Criză” nu ia în considerare situația în care XTB intră în incapacitate de plată. Cifrele 
prezentate includ toate costurile produsului în sine și nu iau în considerare situație fiscală individuală a investitorului, ceea ce poate afecta randamentul. 
Deschiderea unei poziții long (cumpărare) înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va crește, iar deschiderea unei poziții sell (vânzare) 
înseamnă că investitorul consideră că prețul activului suport va scădea. De exemplu, să presupunem un randament de 8%, adică suma de 800 EUR, dintr-o 
anumită investiție. Înseamnă că, după ce a investit 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 10800 EUR, profitul fiind de 800 EUR. Pe de altă parte, când 
vine vorba de -3%, adică -300 EUR, pentru o investiție de 10000 EUR, valoarea finală a investiției va fi de 9700 EUR, generând o pierdere egală cu 300 EUR. În 
cazul în care pierderea depășește 100%, de exemplu -145%, adică -14500 EUR, înseamnă că, având cei 10000 EUR  investiți, investitorul va pierde valoarea totală 
a investiției și ar trebui să plătească suma suplimentară de 4.500 EUR. Scenariile privind rezultatele pentru toate contractele pentru diferență (CFD), bazate pe 
valute, pot fi găsite la acest link: [LINK]. 

Exemple de scenarii pentru 5 instrumente CFD bazate pe acțiuni sintetice pentru poziții long pe o perioadă de 1 an: 
 

Scenariu AAPL.US BBVA.ES KRU.PL IAG.ES BEI.DE 

Favorabil 
93% 

EUR 9,330 
56% 

EUR 5,594 
97% 

EUR 9,712 
79% 

EUR 7,939 
47% 

EUR 4,718 

Moderat 
54% 

EUR 5,435 
16% 

EUR 1,561 
34% 

EUR 3,449 
27% 

EUR 2,669 
23% 

EUR 2,346 

Nefavorabil 
24% 

EUR 2,358 
-14% 

EUR -1,386 
-8% 

EUR -838 
-10% 

EUR -1,045 
4% 

EUR 407 

de Criză 
-87% 

EUR -8,731 
-94% 

EUR -9,439 
-97% 

EUR -9,661 
-95% 

EUR -9,541 
-85% 

EUR -8,504 
 

 

Informații privind condițiile de câștig pentru investitorii individuali sau limitele superioare stabilite ale profitului acestora 

Încetarea investiției în produse nu implică costuri extraordinare. Produsul nu are limite superioare în privința profitului pentru investitor. 

Declarația conform căreia reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit 

Reglementările fiscale ale statului membru gazdă al investitorului individual pot afecta profitul efectiv plătit. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 
Investitorul poate suferi o pierdere financiară legată de faptul că XTB nu și-a îndeplinit o obligație. În cazul neîndeplinirii unei obligații ca urmare a insolvenței 

XTB, investitorii au dreptul la soluții cu scopul de a satisface pe deplin cererile lor. Sistemul de compensare acoperă, în principal, investitorii care nu fac parte din 

categoria Clienți Professional, asigurând suma limitată a fondurilor încredințată societăților de investiții. Sistemul de compensare acoperă exclusiv 

instrumentele financiare și instrumentele de tip cash, aparținând investitorilor, instrumente care sunt sau ar trebui să se afle în posesia unei case de brokeraj și 

sunt legate de operațiunile de investiții ale investitorilor sau care sunt efectuate în numele acestora și nu pot fi returnate investitorilor în cazul în care casa de 

brokeraj nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi - investitorii. Trebuie remarcat faptul că, la anunțarea falimentului casei de brokeraj, 

investitorii pierd posibilitatea de a dispune de fondurile înregistrate în conturi. În momentul falimentului, ei încetează să mai fie proprietarii fondurilor și dispun 

doar de dreptul de revendicare a unei sume corespunzătoare. Dacă fondurile sunt pierdute, se vor aplica procedurile de lansare a sistemului de compensare. 

Sistemul plătește despăgubiri până la echivalentul a 3000 EUR în PLN - 100% din valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul 

care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de sistemul de compensare fiind echivalentul a 22000 EUR în PLN. Instituția autorizată 

să opereze sistemul de compensare pentru societățile poloneze de investiții în scopul colectării de fonduri pentru despăgubiri este Depozitarul Național al 

Valorilor Mobiliare Poloneze (KDPW). Supravegherea întregului sistem de compensare și a participanților acestuia este exercitată de Autoritatea Poloneză de 

Supraveghere Financiară. 

CARE SUNT COSTURILE? 
 

Costuri care apar o singură dată 

Comision Comisionul se aplică atât la deschiderea, cât și la închiderea tranzacției. 

Taxă de tranzacționare Taxa aferentă închiderii tranzacției cu Acțiunile Sintetice selectate, conectată cu taxele de tranzacționare ale pieței activului suport.  

Echivalentul dividendului Taxa aferentă plății echivalentului dividendului pentru Acțiunile Sintetice selectate. 

Costul conversiei valutare Taxa aferentă conversiei monedei în care se realizează tranzacția în moneda de bază a contului. 

Taxele bursei Taxele caracteristice piețelor reglementate selectate.  

https://www.xtb.com/pl/kid/scenario_01.pdf
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13 Link către website: https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane și https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri și https://www.xtb.com/ro/informatii-
cont/puncte-swap 
14 Valorile exacte ale Ratelor Punctelor Swap, spread-uri, taxe & comisioane sunt disponibile pe website-ul XTB. 

 

Costuri recurente 
Nu există. 

 

Ilustrația prezintă impactul costurilor asupra efectului cumulat al 

randamentului investiției. Ilustrația este doar pentru referință, costurile 

pentru un anumit instrument financiar sunt descrise în tabelele 

relevante de pe website-ul
13 XTB și valorile exacte sunt prezentate în 

tabelele de costuri. 

 

EXAMPLU
14

 

Clientul deschide o poziție long cu 100 loturi pe Acțiuni Sintetice cu AAPL.US. La momentul deschiderii tranzacției, prețul de piață al instrumentului era egal cu 

155.93/156.08, iar comisionul aferent tranzacției și încasat de broker este egal cu 0.10% (min. 8 USD). Acțiunile piețelor de capital din America sunt taxate cu un 

comision suplimentar pe tranzacție (Taxa Sec) reprezentând 0,00218% din valoarea tranzacției, în momentul închiderii acesteia. Acțiunile Sintetice AAPL.US sunt 

denominate în USD. În cazul în care moneda contului Clientului este diferită, rata de conversie a valorii de achiziție a acțiunilor în moneda contului va fi încasată 

odată cu blocarea marjei și reprezintă 0.25%. Să presupunem că EURUSD are un curs de 1.22, ceea ce înseamnă că rata de schimb valutar folosită pentru 

conversia în moneda contului va fi egală cu 1.22 * (1-0.0025) = 1.21695. 

Tipul costului Valoarea nominală Procentaj 

Spread (156.08-155.93) * 100 = 15 USD 0.0962% din valoarea nominală 

Comision pentru deschiderea poziției 15.59 USD 0.10% din valoarea nominală 

Comision pentru închiderea poziției 15.59 USD 0.10% din valoarea nominală 

Taxă de tranzacționare aplicată la închiderea poziției 

(Sec Fee) 
156.08  USD  * 100 * 0.00218% = 0.34 USD 0.0022% din valoarea nominală 

Cost aplicat în cazul în care este necesară convertirea 

valorii instrumentelor aciziționate în moneda contului 

156.08 * 100/1.22 – 156.08 * 100/1,21695 =  

-32.06 EUR (costul Clientului) 
0.25% din valoarea nominală 

 

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate înceta investiția în produs în orice moment. O astfel de hotărâre nu presupune costuri extraordinare, altele decât costurile standard de 

închidere. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul poate să se retragă din tranzacție prin trimiterea unei declarații de retragere dacă tranzacția produsului a fost făcută la un preț eronat, iar XTB 

confirmă eroarea în baza prețurilor unui anumit număr de Instituții de Referință. Regulile detaliate, inclusiv data la care se poate retrage dintr-o tranzacție 

realizată la un preț eronat și metoda prin care a fost determinat prețul eronat sunt specificate în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor (T&C). 

Perioada recomandată de menținere 
Investitorul determină perioada deținerii produsului. Cu toate acestea, XTB are dreptul, îndeplinind condițiile specificate în Regulamentul pentru furnizarea 

serviciilor (T&C), să modifice perioada de deținere a produsului de către investitor. O poziție short deschisă pe Acțiuni Sintetice poate fi închisă fără 

consimțământul Clientului în cazul în care pierderea determinată de poziția deschisă în cauză este egală și/sau depășește un echivalent al valorii nominale a 

Acțiunilor Sintetice colectate pentru poziția respectivă. În plus, o poziție deschisă pe Acțiuni Sintetice poate fi închisă fără consimțământul Clientului, dacă 

valoarea fondurilor sau a balanței este negativă și nu există alte poziții deschise în Contul de Tranzacționare al Clientului. 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 
Investitorul determină termenul de deținere a produsului individual. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 

sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau perioada de deținere recomandată 
Investitorul poate rezilia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 

persoană,  la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România, (2) prin telefon la +40 31 425 54 

93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 

modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 

transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-

information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII 

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 

Taxe de tranzacționare 

Costul conversiei valutare

Echivalentul investiției 

Taxele bursei

Comision

Spread

Randamentul investiției 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/spreaduri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
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CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

prezentate pe site: ” https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite”. 
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Exchange Traded Funds  
ETF 
 
 

Exchange Traded Funds ("ETF") sunt fonduri mutuale tranzacționate la bursă, care în 

majoritatea cazurilor reproduc performanța unui indice format din acțiuni sau 

obligațiuni. În continuare sunt denumite fonduri ETF, ceea ce înseamnă că pot fi 

distribuite liber pe piața din Uniunea Europeană. 

 

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene, emitenții ETF trebuie să elaboreze un document numit Document cu 

Informații Cheie pentru Investitori ("KID") pentru toate fondurile ETF. KID furnizează informații sumare privind ETF-urile 

pentru a ajuta investitorii să ia decizii de investiții în ETF. Directiva impune ca documentele KID să fie puse la dispoziția  

investitorilor, pentru instrumentele ETF relevante, înainte de realizarea unei investiții. Mai jos este o listă a furnizorilor de 

ETF-uri conținând ETF-urile care sunt disponibile prin XTB, împreună cu link-uri către site-urile furnizorilor relevanți 

pentru a ajuta investitorii să obțină KID-ul corespunzător. XTB nu este un emitent de ETF-uri și, prin urmare, nu creează 

KID pentru aceste produse. 

 

Investitorii ar trebui să aibă în vedere că produsele ETF nu sunt acoperite de nicio protecție sau garanție a capitalului și,  

prin urmare, investitorii nu ar trebui să investească în astfel de produse decât dacă sunt capabili să suporte pierderi 

până la valoarea totală a capitalului investit. Valoarea fondurilor ETF poate atât să scadă, cât și să crească, iar 

rezultatele din trecut nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Investițiile în ETF implică riscuri. Pentru a fi mai 

bine informat cu privire la riscurile asociate, familiarizează-te cu informațiile relevante despre riscul privind KID pentru 

fiecare furnizor și alte documente informative. 
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În tabelul următor găsești linkuri către website-urile emitenților ETF, unde sunt publicate informațiile necesare 

privind investițiile în instrumentele ETF. 

Nr. Simbol Descriere Website/KID 

1 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

2 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) KID 

3 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

4 AGGH.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

5 AGGU.UK 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc 
USD ) 

KID 

6 AIGI.UK ETFS Industrial Metals (Acc USD) KID 

7 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

8 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF EUR KID 

9 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF KID 

10 BETAM40T.PL 
Beta ETF mWIG40TR Portfolio Closed-End Investment 
Fund (Acc PLN ) 

KID 

11 BETAW20T.PL 
Beta ETF WIG20TR Portfolio Closed-End Investment 
Fund 

KID 

12 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF EUR KID 

13 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) UCITS ETF EUR KID 

14 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF EUR KID 

15 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF EUR KID 

16 C40.FR Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF EUR KID 

17 C50.FR Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

18 CAC.FR Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF EUR KID 

19 CBU0.UK 
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 
(Acc USD) 

KID 

20 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) KID 

21 CEMS.DE 
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 
(Acc EUR) 

KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AASI.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGED.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGG.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGH.UK.pdf
http://aggu.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGGU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AIGI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AMEM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/BATT.NL.pdf
http://betam40t.pl/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAM40T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAW20T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNK.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BXX.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C40.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C50.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CAC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CBU0.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CCAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CEMS.DE.pdf
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22 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc KID 

23 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

24 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD KID 

25 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF EUR KID 

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

KID 

27 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) KID 

28 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

29 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF EUR KID 

30 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

31 DTLA.UK 
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc 
USD) 

KID 

32 DXS3.DE 
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 
(Acc EUR) 

KID  

33 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC EUR KID 

34 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc KID 

35 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist KID 

36 EMIM.UK 
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 
GBP 

KID 

37 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF KID 

38 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD KID 

39 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

40 EUN0.DE 
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 
ETF (Acc EUR) 

KID 

41 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist KID 

42 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

43 EUNA.DE 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc 
EUR) 

KID 

44 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

45 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Acc KID 

46 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CNDX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CORP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CSPX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DBPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DGTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSP5.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DTLA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DXS3.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EMIM.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/EMMV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ESD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ETDD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN2.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN5.DE.pdf
http://euna.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNA.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNH.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNL.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNW.DE.pdf
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47 FLOA.UK 
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD 
) 

KID 

48 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

49 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF KID 

50 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

51 GY3L.DE ETFS 3x Daily Long DAX 30 (Acc EUR) KID 

52 GY3S.DE ETFS 3x Daily Short DAX 30 (Acc EUR) KID 

53 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) KID 

54 HMAD.UK 
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc 
USD) 

KID 

55 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KID 

56 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

57 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) KID 

58 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) KID 

59 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

60 IBCK.DE 
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 
(Acc EUR) 

KID 

61 IBCX.NL 
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist 
EUR) 

KID 

62 IBCZ.DE 
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc 
EUR) 

KID 

63 IBEXA.ES 
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF 
EUR 

KID 

64 IBTA.UK 
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc 
USD ) 

KID 

65 IBTE.UK 
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc 
EUR ) 

KID 

66 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) KID 

67 ICOM.UK 
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc 
USD) 

KID 

68 IDTL.UK 
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist 
USD) 

KID 

69 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD KID 

http://floa.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOT.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/GDXJ.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GRE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3L.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3S.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HEAL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HSI.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAPD.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAUP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCD.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCX.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCZ.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.pdf
http://ibta.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBTA.UK.pdf
http://ibte.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBTE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBZL.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ICOM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTM.UK.pdf
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Dist 

70 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) KID 

71 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF USD Dist KID 

72 IDWP.UK 
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 
USD Dist 

KID 

73 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

74 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

75 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bonds ETF USD KID 

76 IEML.UK 
iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt Bond 
UCITS ETF USD 

KID 

77 IEVL.UK 
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 
(Acc EUR) 

KID 

78 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC USD KID 

79 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist KID 

80 IHYG.UK iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

81 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD KID 

82 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF USD KID 

83 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) KID 

84 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR KID 

85 IOGP.UK 
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 
(Acc USD) 

KID 

86 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID  

87 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) KID 

88 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) KID 

89 IPRE.DE 
iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR 
) 

KID 

90 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID  

91 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP KID 

92 IQQ0.DE 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS 
ETF (Acc EUR) 

KID 

93 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF KID 

http://idtp.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDWP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEDY.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEMB.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHYG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHZU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IJPD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IMAE.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/INR.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IOGP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPDM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPOL.UK.pdf
http://ipre.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRP.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ6.DE.pdf
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EUR Dist 

94 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID 

95 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF KID 

96 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR Dist KID 

97 IS3R.DE 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS 
ETF (Acc EUR) 

KID 

98 IS3S.DE 
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 
(Acc EUR 

KID 

99 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) KID 

100 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) KID 

101 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID  

102 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP KID 

103 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) KID 

104 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID  

105 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

106 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

107 IUCD.UK 
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector 
UCITS ETF (Acc USD) 

KID 

108 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

109 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD KID 

110 IUHC.UK 
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc 
USD) 

KID 

111 IUIT.UK 
iShares S&P 500 Information Technology Sector 
UCITS ETF (Acc USD) 

KID  

112 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF GBP KID 

113 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF GBP KID 

114 IUS7.DE 
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR 
Dist 

KID 

115 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF EUR Dist KID 

116 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF GBP KID 

117 IUSE.UK iShares S&P 500 Eur Hedged UCITS ETF EUR KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQH.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IS31.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3N.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3R.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3S.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISF.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ITKY.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUAA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUAG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUCD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUES.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUFS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUHC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUIT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUS7.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSE.UK.pdf
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118 IUSM.DE 
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR 
Dist 

KID 

119 IUSN.DE Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS KID 

120 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

121 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc KID 

122 IWDP.UK 
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 
GBP 

KID 

123 IWMO.UK 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS 
ETF (Acc USD) 

KID 

124 IWQU.UK iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF KID 

125 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF UCITS ETF GBP KID 

126 IWVL.UK iShares Edge MSCI World Value UCITS ETF USD KID 

127 JPEA.UK 
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD 
Acc 

KID 

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

KID 

129 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

130 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist KID 

131 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD KID 

132 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leverage UCITS ETF EUR KID 

133 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) KID 

134 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID 

135 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF EUR KID 

136 LVO.NL 
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF 
(Acc EUR) 

KID 

137 LYPG.DE 
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS 
ETF (Acc EUR) 

KID 

138 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF EUR KID 

139 MAL.FR Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

140 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID  

141 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSN.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWMO.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LEM.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQQ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTM.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVO.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYXIB.ES.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MAL.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MDAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MIDD.UK.pdf
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142 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

143 MTD.FR 
Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS 
ETF (Acc EUR)ETF (Acc EUR) 

KID 

144 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) KID 

145 QDIV.UK 
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist 
USD) 

KID 

146 QDVE.DE 
iShares S&P 500 Information Technology Sector 
UCITS ETF (Acc EUR) 

KID 

147 QDVI.DE 
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc 
EUR) 

KID 

148 R2US.UK 
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc 
USD) 

KID 

149 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD KID 

150 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF EUR KID 

151 RUSV.UK Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc USD) KID 

152 SDIA.UK 
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF 
(Acc USD ) 

KID 

153 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF GBP KID 

154 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

155 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF USD KID 

156 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR KID 

157 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID  

158 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

159 SX3PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 
ETF DE (Dist EUR) 

KID  

160 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

161 SX6PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE 
(Dist EUR) 

KID  

162 SX8PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE 
(Acc EUR) 

KID  

163 SXAPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 
UCITS ETF DE (Dist EUR) 

KID  

164 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE KID  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MSE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MTD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/NGAS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDIV.UK.pdf
http://qdve.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDVE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDVI.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/R2US.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RBOT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUS.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
http://sdia.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SDIA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SJPA.UK.pdf
http://smc.fr/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SMC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SPY5.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/STZ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSM.UK.pdf
http://susw.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSW.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX3PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX5EEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX6PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX8PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXAPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXDPEX.DE.pdf
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(Dist EUR) 

165 SXEPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE 
(Dist EUR) 

KID  

166 SXIPEX.DE Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS KID 

167 SXKPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications 
UCITS ETF DE (Dist EUR) 

KID  

168 SXPPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 
ETF DE (Dist EUR) 

KID 

169 SXR0.DE 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS 
ETF 

KID 

170 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Acc KID 

171 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR KID 

172 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Acc KID 

173 TASE.UK iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc USD) KID 

174 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF EUR KID 

175 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocras UCITS ETF USD KID 

176 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

177 VHYD.UK 
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 
ETF (Dist USD) 

KID  

178 VVAL.NL Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

179 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

180 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

181 WIAU.UK 
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 
ETF (Acc USD) 

KID 

182 WING.UK 
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 
ETF (Dist USD) 

KID  

183 WQDV.UK 
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist 
USD) 

KID 

184 WSML.UK 
IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS 
ETF 

KID 

185 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF KID 

186 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXEPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXIPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXKPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/SXR0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXR8.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TASE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UDVD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UST.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VHYD.UK.pdf
http://vval.nl/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VVAL.NL.pdf
http://vwce.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWCE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WIAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WING.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WQDV.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
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187 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

188 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF EUR KID 

189 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

190 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID 

191 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

192 ZPRR.DE 
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc 
EUR ) 

KID 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XCS6.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XDAX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XFVT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XRMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf
http://zprr.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ZPRR.DE.pdf

