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Sdělení klíčových informací 

Měnové páry CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty. 

PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání rozdílů 

(CFD - Contract for Difference) na 

základě měnového kurzu, dále jen 

„Produkt“. 

Identifikace 

a kontaktní údaje 

PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: 

XTB Czech Republic, dále 

jen jako "XTB". Kontaktní 

údaje (telefon a e-mail) jsou 
dostupné na následující 

stránce:https://www.xtb.com/

cz/o-xtb/kontaktujte-nas. 

Informace 

týkaící se 

příslušného 

orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, Plac 

Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varšava, Polsko. 

Datum 

dokumentu 
 

Datum dokumentu: 1. 

prosince 2017. Datum 

poslední revize 
dokumentu: 6. března 

2018. 

Další upozornění 

 
Chystáte se koupit 

Produkt, který je 

složitý a může být 

obtížné ho pochopit. 
 

 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát ve formě kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na 
růst nebo pokles cen měnových párů na mezinárodním trhu. Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva 

stoupne nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 

profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že ztráta i zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje zde datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 
transakcí. 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnota indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu.  

 

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 
MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistina (záloha) pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 
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Poplatek

Spread

Swapové body

Návratnost investic

SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY  
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice 
vyžadující jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se 

scénáři jiných Produktů. Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou 

přesným ukazatelem. Výnos bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje 

situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální 

daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že 

cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud 

daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 
EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 000 EUR, bude konečná hodnota investice činit 9 700 

EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 EUR, tak to znamená, pokud investor 

investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající se výsledků všech 

kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 CFD instrumentů založených na měnách pro dlouhou obchodní pozici drženou po období jednoho 

roku: 

 
Scénář EURUSD GBPUSD EURPLN USDTRY USDJPY 

Příznivý 
1,924% 

 EUR 192,426 

1,751%  

 EUR 175,096 

347%  

 EUR 34,726 

4,016%  

 EUR 401,580 

1,836%  

 EUR 183,596 

Mírný 
788% 

 EUR 78,777 

438% 

 EUR 43,835 

-316%  

 EUR -31,602 

1,817%  

 EUR 181,725 

518%  

 EUR 51,826 

Nepříznivý 
-237% 

 EUR -23,685 

-708% 

 EUR -70,817 

-927%  

 EUR -92,727 

-35%  

 EUR -3,515 

-649%  

 EUR -64,920 

Stresový 
-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 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným mimořádným nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební 
neschopnosti společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení 

nebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na 

kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených 

investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít 

v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět 

investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky vůči svým Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení 

bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli 

peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. 
Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, a 90% 

přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, odpovídá částce 22 

000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních prostředků na 

náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává polský 

orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 

Jednorázové náklady 

Spread 
Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na 

podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO. 

 

Opakované náklady  

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 
Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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1 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

PŘÍKLAD1 
Zákazník otevře pozici v hodnotě 1 lotu (100 000 EUR) na měnovém páru EURUSD. V okamžiku otevření transakce se cena za daný měnový pár 

EURUSD rovná 1,24245 / 1,24253, což je poplatek za transakci se Zprostředkovatelem ve výši 3,5 EUR / lot. Hodnota swapového bodu kotovaná 

brokerem je rovná 1,711 / -19,161 pro krátkou a dlouhou obchodní pozici. 

Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (1.24253-1.24245) * 100 000 = USD 8 0.0065% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  EUR 3.5 0.0035% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice EUR 3.5 0.0035% nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici 
USD +1.711 za den * 365 dní = USD 624.52 za 

rok ( zisk Zákazníka) 
0.51% nominální hodnoty 

Swapové body pro dlouhou obchodní pozici 
USD -19.161  za den * 365 dní =  

USD -6 993.77 za rok (náklad Zákazníka) 
5.73% nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní 

položky. 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za 

chybnou cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce 

uzavřené za nesprávnou cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

 

Doporučené období držení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

změnit termín určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 
 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky 
nebo sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 

 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 
poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky, na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v Profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese: 

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek): https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 



 

6 
 

Sdělení klíčových informací 

KRYPTOMĚNY CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty. 

PRIIP NÁZEV (PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání rozdílů (CFD - 

Contract for Difference) na základě kurzů 

kryptoměn, dále jen „Produkt“. 

Identifikace 

a kontaktní údaje 

PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: 

XTB Czech Republic, dále 

jen jako "XTB". Kontaktní 

údaje (telefon a e-mail) 
jsou dostupné na 

následující stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace 

týkající se 

příslušného 

orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, Plac 

Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varšava, Polsko. 

Datum dokumentu 
 

Datum dokumentu: 
1. prosince 2017. 

Datum poslední 

revize 

dokumentu:6. 

března 2018. 

Další 

upozornění 
 

Chystáte se koupit 

Produkt, který je 

složitý a může být 
obtížné ho 

pochopit. 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát ve formě kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na 

růst nebo pokles cen kryptoměn na mezinárodním trhu. Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva 

stoupne nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 

profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 
investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 

transakcí. 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnota index. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu.  

 

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 
MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistina (záloha) pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 
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SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY  
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice 
vyžadující jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se 

scénáři jiných Produktů. Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou 

přesným ukazatelem. Výnos bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje 

situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální 

daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že 

cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud 

daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 
EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 

700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 EUR, tak to znamená, pokud investor 

investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající se výsledků všech 

kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 CFD instrumentů založených na kryptoměnách pro dlouhou obchodní pozici drženou po období 

jednoho roku: 
  

Scénář BITCOIN DASH LITECOIN RIPPLE ETHEREUM 

Příznivý 

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 

 

Mírný 

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 

 

Nepříznivý 

474% 

EUR 47,382 

978%  

EUR 97,775 

 

-246%  

EUR -24,635 

 

583%  

EUR 58,258 

 

213%  

EUR 21,323 

 

Stresový 
-516% 

EUR -51,600 

-516%  

EUR -51,620 

-516% 

EUR -51,620 

-516%  

EUR -51,620 

-516%  

EUR -51,620 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným mimořádným nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební 

neschopnosti společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení 

nebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na 

kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených 

investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít 

v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět 
investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky vůči svým Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení 

bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli 

peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. 

Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, a 90% 

přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, odpovídá částce 22 

000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních prostředků na 

náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává polský 
orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 

Jednorázové náklady  

Spread 
Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na 

podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO. 

 

Opakované náklady 

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 

Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

Poplatek

Spread

Swapové body

Návratnost investic

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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2 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

PŘÍKLAD2 
Zákazník si otevře pozici o velikosti 1 lotu na BITCOIN. V době otevření obchodu, se cena za BITCOIN rovná 8500/8585, a poplatek účtovaný 

brokerem za  transakci  činí 4 USD / kus. Hodnota Swapového bodu je vyčíslena brokerem a rovná se  -10%  - 30% pro krátkou a dlouhou pozici. 
Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread 8585 - 8500 = USD 85 1.00% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  USD 4 0.05% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice USD 4 0.05% nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici 
-10% * USD 8500 = USD -850 za rok (náklad 

Zákazníka) 
10% nominální hodnoty 

Swapové body pro dlouhou obchodní pozici 
-30% * USD 8585 = USD -2575,5 za rok (náklad 

Zákazníka) 
30% nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní 

položky. 

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za 

chybnou cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce 

uzavřené za nesprávnou cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování  investičních služeb. 

 

Doporučené období držení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

změnit termín určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 

 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky 

nebo sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 
 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 

poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky,  na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese: 

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 
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Sdělení klíčových informací  

KOMODITY CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty. 

PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání rozdílů (CFD - 

Contract for Difference) na základě 

cen komodit, dále jen „Produkt“. 

Identifikace 

a kontaktní údaje 

PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: 

XTB Czech Republic, dále 

jen jako "XTB". Kontaktní 

údaje (telefon a e-mail) 
jsou dostupné na 

následující stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace týkající se 

příslušného orgánu 
Polský orgán pro finanční 

dohled, Plac Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varšava, Polsko. 

Datum dokumentu 
 

Datum dokumentu: 
1. prosince 2017. 

Datum poslední 

revize dokumentu: 6. 

března 2018. 

Další 

upozornění 
 

Chystáte se 

koupit Produkt, 

který je složitý a 
může být obtížné 

ho pochopit. 

 

 

CO JE PRODUKT? 

TYP PRODUKTU 
Derivát ve formě kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na 

růst nebo pokles komodit na mezinárodním trhu. Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva stoupne 

nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 
profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 

transakcí. 

 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnotu indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu.  

 

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 
MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistina (záloha) pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY 
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice vyžadující 

jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se scénáři jiných Produktů. 

Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou přesným ukazatelem. Výnos bude záviset 

na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. 

Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou 

hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se 

investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po 

investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 

000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 

EUR, tak to znamená, pokud investor investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající 

se výsledků všech kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 CFD instrumentů založených na komoditách pro dlouhou obchodní pozici drženou po období 

jednoho roku: 

 
Scénář GOLD OIL.WTI SILVER SUGAR ZINC 

Příznivý 
1,582% 

EUR 158,165 

1,519%  

  EUR 151,895 

482%  

  EUR 48,246 

36%  

 EUR 3,574 

2,429%  

 EUR 242,859 

Mírný 
91%  

EUR 9,122 

241%  

  EUR 24,110 

-341%  

 EUR -34,106 

-820%  

 EUR -82,045 

752%  

 EUR 75,238 

Nepříznivý 
-1,215%  

  EUR -121,535 

-706%  

  EUR -70,558 

-1,003%  

  EUR -100,251 

-1,460%  

 EUR -145,954 

-441%  

 EUR -44,149 

Stresový 
-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 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným  mimořádným  nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební neschopnosti 

společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení nebo nároky na náhradu 

škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou 

ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání 

výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními 

aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky 

vůči svým Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které 

mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty 

prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se 

vztahuje vyrovnávací systém, a 90% přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací 

systém, odpovídá částce 22 000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních 

prostředků na náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává 

polský orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 

Jednorázové náklady 

Spread Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO.  

 
Opakované náklady  

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 
Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

 

Poplatek

Spread

Swapové body

Návratnost investic

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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3 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

PŘÍKLAD3 
Zákazník otevře pozici v hodnotě odpovídající 1 lotu GOLD. V době otevření transakce se tržní cena pro GOLD rovná 1315.80 / 1315.95 a poplatek 

účtován za transakci brokerem je v částce 3.5 EUR / lot. Hodnota swapových bodů kótovaných brokerem je rovná 0.148 / -15.768 pro krátkou a 

dlouhou obchodní pozici. Hodnota 1 lotu se rovná 100 USD. 
Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (1315.95-1315.80) * 100 = USD 15 0.012% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  USD 4 0.0030%   nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice USD 4 0.0030%   nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici 
USD 0.148 za den * 365 dní = USD 54.02 (zisk 

Zákazníka) 
0.0041%   nominální hodnoty 

Swapové body pro dlouhou obchodní pozici 
USD -15.768 za den * 365 dní =  

USD -5,755.32 za rok (náklad Zákazníka) 
4.37%   nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní 

položky. 

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za 

chybnou cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce 

uzavřené za nesprávnou cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

 

Doporučené období držení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

změnit termín určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 
 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky 
nebo sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 

 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 

poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky,  na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese:  
https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 
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Sdělení klíčových informací 

INDEXY CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty. 
 

PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání rozdílů 

(CFD - Contract for Difference) na 

základě kurzu akciových indexů, 

dále jen „Produkt“. 

Identifikace a kontaktní 

údaje PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: XTB 
Czech Republic, dále jen jako 

"XTB". Kontaktní údaje 

(telefon a e-mail) jsou dostupné 

na následující stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace 

týkaící se 

příslušného 

orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, 

Plac Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varšava, Polsko. 

Datum 

dokumentu 
 

Datum dokumentu: 

1. prosince 2017. 
Datum poslední 

revize dokumentu:6. 

března 2018. 

Další 

upozornění 

 
Chystáte se koupit 

Produkt, který je 

složitý a může být 

obtížné ho pochopit. 

 
 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi  spekulovat na růst nebo 

pokles cen akciových indexů na mezinárodním trhu. Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva stoupne 

nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 

profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 
transakcí. 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnotu indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu.  

 

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 

MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistina (záloha) pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY  
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice vyžadující 

jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se scénáři jiných Produktů. 

Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou přesným ukazatelem. Výnos bude záviset 

na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. 

Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou 

hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se 

investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po 

investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 

000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 

EUR, tak to znamená, pokud investor investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající 

se výsledků všech kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 CFD instrumentů založených na burzovních akciových idexech pro dlouhou obchodní pozici 

drženou po období jednoho roku: 

 
Scénář DE30 US30 W20 UK100 ITA40 

Příznivý 
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 

Mírný 
-1,782% 

EUR -178,152 

1,874% 

EUR 187,429 

876% 

EUR 87,608 

829% 

EUR 82,946 

1,307% 

EUR 130,676 

Nepříznivý 
- 5,350% 

EUR - 534,976 

1,007% 

EUR 100,699 

181% 

EUR 18,088 

-259% 

EUR -25,889 

48% 

EUR 4,847 

Stresový 
-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 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným  mimořádným  nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební neschopnosti 

společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení nebo nároky na náhradu 

škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou 

ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání 

výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními 

aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky 

vůči svým  Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které 

mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty 

prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se 

vztahuje vyrovnávací systém, a 90% přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací 

systém, odpovídá částce 22 000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních 

prostředků na náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává 

polský orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 
 
Jednorázové náklady  

Spread 
Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na 

podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO. 

Transakční poplatky 
Poplatek související s uzavřením transakce na vybraných nástrojích CFD související s poplatky na trhu 

Podkladového aktiva. 

Equivalent dividendy Poplatek související s vyplacením ekvivalentu dividendy pro vybrané nástroje CFD. 

Opakované náklady 

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 
Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

 

Poplatek

Burzovní poplatky

Equivalent dividendy

Spread

Návratnost investic

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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4 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

PŘÍKLAD4 
Zákazník otevře pozici v hodnotě odpovídající 1 lotu ITA40. V době otevření transakce se cena za GOLD rovná 22,257 / 22,273 a zaúčtování za 

transakci s brokerem činí 3,5 EUR za los. Transakční poplatek odpovídá objemu 1 šarže ITA40 je 50 EUR. Hodnota 1 šarže se rovná 5 EUR. 

Hodnota swapových bodů kotovaných brokerem se rovná 0 pro krátkou a dlouhou pozici. 
Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (22,273-22,257)* EUR 5 = EUR 80 0.0007% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  EUR 3.5 0.0031% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice EUR 3.5 0.0031% nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici EUR 50 0.005% nominální hodnoty 

Swapové body pro dlouhou obchodní pozici EUR 50 0.005% nominální hodnoty 
 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí není spojeno se žádnými mimořádnými náklady, s výjimkou standardních 

nákladů na uzavření položek. 

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Pokud transakce s Produktem byla uzavřena za nesprávné ceny a XTB potvrdí chybu na základě ceny určitých Referenčních institucí,  může se 

investor odvolat od transakce s Produktem předložením prohlášení o odstoupení. Podrobné zásady včetně odevzdání transakcí uzavřených za 

nesprávné ceny a způsob stanovení nesprávné ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

 

Doporučené období držení 
Investor určuje dobu držení Produktu individuálně. Společnost XTB má oprávnění po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

poskytování investičních služeb změnit dobu držení Produktu určenou investorům. 

 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje dobu držení Produktu individuálně. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu nemá za následek žádné zvláštní 

poplatky ani se nemění riziko Produktu. Ukončení Produktu je možné během obchodních hodin Produktu. 
 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takovéto rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 

poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky,  na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 
Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese:  

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 
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Sdělení klíčových informací 

AKCIE/EQUITY CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty). 

PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání rozdílů 

(CFD - Contract for Difference) na 

základě kurzu akcie, dále jen 

„Produkt“. 

Identifikace a kontaktní 

údaje PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: XTB 

Czech Republic, dále jen jako 
"XTB". Kontaktní údaje 

(telefon a e-mail) jsou 

dostupné na následující 

stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace týkající 

se příslušného 

orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, Plac 

Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 

Varšava, Polsko. 

Datum 

dokumentu 
 

Datum dokumentu: 1. 

prosince 2017. Datum 

poslední revize 
dokumentu:6. března 

2018. 

Další 

upozornění 
 

Chystáte se koupit 

Produkt, který je 

složitý a může být 
obtížné ho 

pochopit. 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na růst nebo 

pokles cen instrumentů na mezinárodních finančních trzích.  Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva 

stoupne nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 
profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 

transakcí. 

 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnotu indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu.  

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 

MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistota pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Transakční poplatky

Equivalent dividendy

Poplatek

Spread

Swapové body

Návratnost investic

SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY  
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice 
vyžadující jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se 

scénáři jiných Produktů. Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou 

přesným ukazatelem. Výnos bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje 

situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální 

daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že 

cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud 

daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 
EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 

700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 EUR, tak to znamená, pokud investor 

investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající se výsledků všech 

kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 Akcií  pro dlouhou obchodní pozici drženou po období jednoho roku: 

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

Příznivý 
929% 

EUR 92,926 

4,174% 

EUR 417,430 

556% 

EUR 55,646 

312% 

EUR 31,177 

1,024% 

EUR 102,354 

Mírný 
540% 

EUR 53,975 

1,708% 

EUR 170,845 

153% 

EUR 15,317 

154% 

EUR 15,355 

416% 

EUR 41,623 

Nepříznivý 
232% 

EUR 23,200 

478% 

EUR 47,832 

-141% 

EUR -14,145 

24% 

EUR 2,424 

-5% 

EUR -467 

Stresový 
-877% 

EUR -87,686 

-1,000% 

EUR -99,968 

-947% 

EUR -94,656 

-570% 

EUR -57,013 

-969% 

EUR -96,931 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným  mimořádným  nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

VYHLÁSENIE, ŽE DAŇOVÉ PREDPISY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU INDIVIDUÁLNEHO INVESTORA MÔŽU 

OVPLYVNIŤ SKUTOČNE VYPLATENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební neschopnosti 

společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení nebo nároky na náhradu 

škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou 

ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání 

výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními 

aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky 

vůči svým  Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které 

mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty 

prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se 

vztahuje vyrovnávací systém, a 90% přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací 

systém, odpovídá částce 22 000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních 

prostředků na náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává 

polský orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 
 
Jednorázové náklady  

Spread 
Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na 

podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO. 

Transakční poplatky 
Poplatek související s uzavřením transakce na vybraných nástrojích CFD související s poplatky na trhu 

Podkladového aktiva. 

Equivalent dividendy Poplatek související s vyplacením ekvivalentu dividendy pro vybrané nástroje CFD. 

 

Opakované náklady 

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
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5 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 
5PŘÍKLAD 
Zákazník otevře dlouhou pozici s velikosti 100 lotů na instrumentu AAPL.US. V momentě otevření transakce je cena za daný instrument rovna 

155,93 / 156,08 a provize účtovaná za transakci provedenou Zprostředkovatelem činí 0,08 % (minimálně 8 USD). Jednodenní náklady financování 

(hodnota swapových bodů) je rovna -0,92043 % / -4,07957 % ročně pro krátkou a dlouhou pozici. 
Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (156.08-155.93) * 100 = USD 15 0.0962% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  EUR 12.49 0.08% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice EUR 12.49 0.08% nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici 
156.08 * 100 * (-4.07957%) =  

USD -636.74 (náklad Zákazníka) 
4.07957% nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní 

položky. 

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za 

chybnou cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce 

uzavřené za nesprávnou cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

 

Doporučené období držení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

změnit termín určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 
 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky 
nebo sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 

 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 
 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 

poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky,  na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání  eklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese:  

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf. 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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Sdělení klíčových informací 

ETF CFD 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty.  

PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání 

rozdílů (CFD - Contract for 

Difference) na základě kurzu 

ETF, dále jen „Produkt“. 

Identifikace a kontaktní 

údaje PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A., působící 

prostřednictvím pobočky: 

XTB Czech Republic, dále jen 
jako "XTB". Kontaktní údaje 

(telefon a e-mail) jsou 

dostupné na následující 

stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace týkaící se 

příslušného orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, Plac 

Powstańców 

Warszawy 1, 00-030 
Varšava, Polsko. 

Datum 

dokumentu 
 

Datum dokumentu: 1. 

prosince 2017. Datum 

poslední revize 
dokumentu:6. března 

2018. 

Další upozornění 

 
Chystáte se koupit 

Produkt, který je 

složitý a může být 

obtížné ho pochopit. 
 

 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na růst nebo 

pokles cen instrumentů na mezinárodních finančních trzích.  Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva 

stoupne nebo krátkou pozici, pokud se Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 

profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 

podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem 
transakcí. 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnota indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu. 

 
 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 

MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistina (záloha) pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 
kapitálu před tržním rizikem. 
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Equivalent dividendy

Poplatek

Spread

Návratnost investic

SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY  
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice 
vyžadující jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se 

scénáři jiných Produktů. Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou 

přesným ukazatelem. Výnos bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje 

situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální 

daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že 

cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud 

daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 
EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 

700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 EUR, tak to znamená, pokud investor 

investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající se výsledků všech 

kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 ETF CFD pro dlouhou obchodní pozici drženou po období jednoho roku: 

 
Scénář VXX.US URA.US XIV.US GDXJ.US ECH.US 

Příznivý 
-538% 

EUR -53,840 

550% 

EUR 55,016 

691% 

EUR 69,061 

129% 

EUR 12,947 

328% 

EUR 32,782 

Mírný 
-751% 

EUR -75,113 

14% 

EUR 1,354 

283% 

EUR 28,264 

-89% 

EUR -8,946 

159% 

EUR 15,915 

Nepříznivý 
-864% 

EUR -86,431 

-334% 

EUR -33,395 

53% 

EUR 5,255 

-219% 

EUR -21,853 

18% 

EUR 1,801 

Stresový 
-1,003% 

EUR -100,324 

-995% 

EUR -99,468 

-204% 

EUR -20,377 

-404% 

EUR -40,371 

-523% 

EUR -52,334 
 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným  mimořádným  nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební 

neschopnosti společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení 
nebo nároky na náhradu škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na 

kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených 

investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít 

v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět 

investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky vůči svým  Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení 

bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli 

peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. 

Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, a 90% 
přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací systém, odpovídá částce 22 

000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních prostředků na 

náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává polský 

orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 
 
Jednorázové náklady 

Spread 
Rozdíl mezi cenou bid a cenou ask v okamžiku uzavření transakce. Náklady se mohou lišit v závislosti na 

podmínkách trhu. 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO. 

Equivalent dividendy Poplatek související s vyplacením ekvivalentu dividendy pro vybrané nástroje ETF CFD. 

Opakované náklady 

Swapové body Držení pozice do nasledujícího dne má za následek vznik poplatku. 

 
Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
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6 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

PŘÍKLAD6 
Zákazník otevře dlouhou pozici s velikosti 1000 lotů na instrumentu GDXJ.US. V momentě otevření transakce  je cena za daný instrument rovna 

30,53 / 30,56 a provize účtovaná za transakci provedenou Zprostředkovatelem činí 0,08 % (minimálně 8 USD). Jednodenní náklady financování 

(hodnota swapových bodů) je rovna -0,92043 % / -4,07957 % ročně pro krátkou a dlouhou pozici. 
Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (30.56-30.53) * 1000 = USD 30 0.0983% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice  USD 24.45 0.08% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice USD 24.45 0.08% nominální hodnoty 

Swapové body pro krátkou obchodní pozici 
30.56 * 1000 * (-4.07957%) =  

USD -1 246.72 (náklad Zákazníka) 
4.07957% nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní 

položky. 

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 
Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za 

chybnou cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce 

uzavřené za nesprávnou cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 
 

Doporučené období držení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách 

změnit termín určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 

 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 
Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky 

nebo sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 

 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  
Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb 

poskytovaných společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky, na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) 

elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na 

adresu sídla XTB. Podrobná pravidla týkající se přezkoumání reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. 

Podrobné informace o způsobu a zásadách podávání reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání reklamací zveřejněných na adrese:  

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf. 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 
uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/. 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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Sdělení klíčových informací 

SYNTETICKÉ AKCIE 

ÚČEL 
Tento dokument obsahuje klíčové informace týkající se daného investičního Produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Poskytování těchto informací vyžaduje zákon za účelem pomoci pochopení povahy tohoto investičního Produktu, jakož i 

riziko, náklady, potenciální zisky a ztráty, které s ním souvisí, a pomoci při srovnání s jinými Produkty. 

 
PRIIP NÁZEV 

(PRODUKTU) 

 
Kontrakt na vyrovnání 

rozdílů (CFD - Contract for 

Difference) na základě kurzů 

akcií a ETF, dále jen 

„Produkt“. 

Identifikace a kontaktní 

údaje PRIIP autora 
X-Trade Brokers Dom Maklerski 

S.A., působící prostřednictvím 

pobočky: XTB Czech Republic, 

dále jen jako "XTB". Kontaktní 

údaje (telefon a e-mail) jsou 

dostupné na následující stránce: 

https://www.xtb.com/cz/o-

xtb/kontaktujte-nas. 

Informace týkaící se 

příslušného orgánu 
Polský orgán pro 

finanční dohled, Plac 

Powstańców Warszawy 

1, 00-030 Varšava, 

Polsko. 

Datum dokumentu 

 
Datum dokumentu: 1. 

prosince 2017. Datum 

poslední revize 

dokumentu: 6. března 

2018. 

Další upozornění 

 
Chystáte se koupit 

Produkt, který je složitý 

a může být obtížné ho 

pochopit. 

CO JE PRODUKTEM? 

TYP PRODUKTU 
Derivát kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD). Produkt využívá mechanizmus finanční páky. Produkt umožňuje Zákazníkovi spekulovat na růst nebo 

pokles cen instrumentů na mezinárodních finančích trzích.  Zákazník může otevřít dlouhou pozici, pokud se domnívá, že Cena Podkladového aktiva 

stoupne nebo krátkou pozici, pokud se  Zákazník domnívá, že Cena Podkladového aktiva klesne. 

 

CÍLE PRODUKTU A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ  
Účelem Produktu je umožnit aktivní investování do Podkladového instrumentu bez jeho vlastnictví. Míra návratnosti investic do Produktu se odvíjí 

od kupní ceny a prodejní ceny nabízeného Produktu. Produkt odráží změny cen Podkladových instrumentů, na kterých je založen. Ziskové a rizikové 

profily pro tento Produkt jsou symetrické, což znamená, že i ztráta a zisk jsou neomezené v čase otevření obchodu. Při otevření obchodu na Produktu 

investor provede vklad, ale může ztratit více než vloženou částku. Neexistuje datum splatnosti Produktu. V případech uvedených v Obchodních 
podmínkách je XTB oprávněna jednostranně ukončit Produkt. 

 

CÍLOVÝ INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 
Produkt není vhodný pro každého investora. Produkt je určen pro individuálního investora, který aktivně investuje a současně si je vědom 

investičního rizika. Investor se musí seznámit s příslušnými zákony, zúčastnit se dostupných školení a seznámit se s demonstračním systémem  

transakcí. 

JAKÉ JE RIZIKO A CO MOHU ZÍSKAT? 

VŠEOBECNÝ INDEX RIZIKA 
Všeobecný index rizika poskytuje Pokyny týkající se úrovně rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými Produkty. Zobrazuje 

pravděpodobnost ztráty peněz na Produktu v důsledku změn na trhu nebo v důsledku nedostatečné možnosti vyplacení peněz. Všeobecný 

index rizika pro Produkt je 7 a je to zároveň i maximální hodnota indexu. Rizikový faktor předpokládá, že investor může držet Produkt i po 

krátké časové období pro spekulativní účely. Je možné, že investor nebude schopen realizovat investici nebo bude nucen nést značné 

dodatečné náklady na realizaci investice v dřívějším termínu. Celková ztráta investora může výrazně překročit investovanou částku. 

Produkt může být denominován v jiné měně než v měně země, v níž má investor trvalé bydliště, proto výnos může podléhat dalším změnám v 

závislosti na kolísání směnného kurzu. 

 
 

 
Nízké riziko Vysoké riziko 

 

MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 
Investor může ztratit celý investiční kapitál, který je chápaný jako jistota pro otevřenou položku Produktu. V případě významné změny ceny 

Podkladového nástroje je možná ztráta přesahující počáteční vklad, jakož i závazky přesahující investovaný kapitál. Produkt nezahrnuje ochranu 

kapitálu před tržním rizikem. 
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SITUAČNÍ ROZVOJOVÝ SCÉNÁŘ A JEHO PŘEDPOKLADY 
 
V této části je uvedeno, jaké částky zisku nebo ztráty může dosáhnout investice za 1, 3 a 5 let v různých scénářích za předpokladu otevření pozice vyžadující 

jednorázovou marži 10 000 EUR (částka investice). Prezentované scénáře ukazují, jak může investice fungovat, a lze je porovnávat se scénáři jiných Produktů. 

Prezentované výsledky představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických výkonností a volatility a nejsou přesným ukazatelem. Výnos bude záviset 

na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho budete držet investici. Stresový scénář však nezohledňuje situaci, ve které XTB není schopna vyplatit investice. 

Uvedené údaje zahrnují všechny poplatky samotného Produktu, ale nezohledňují individuální daňové aspekty investora, což může ovlivnit celkovou výslednou 

hodnotu investice. Otevření dlouhých pozic se rozumí, že investor se domnívá, že cena Podkladového aktiva se zvýší a otevření krátké pozice znamená, že se 

investor domnívá, že cena Podkladového aktiva klesne. Například pokud daná investice bude mít zhodnocení 8 % neboli 800 EUR, tak to znamená, že po 

investování 10 000 EUR bude konečná hodnota investice 10 800 EUR, tj. zisk 800 EUR. V případě 3% poklesu (-3 %) neboli -300 EUR při původní investici 10 

000 EUR, bude konečná hodnota  investice činit 9 700 EUR, což způsobí ztrátu o velikosti 300 EUR. Pokud ztráta přesáhne 100 %, například -145 % a -14 500 

EUR, tak to znamená, pokud investor investoval 10 000 EUR, že investor ztratí celkovou výši investice a on by měl zaplatit dalších 4 500 EUR. Scénáře týkající 

se výsledků všech kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD) založených na měnových párech naleznete pod tímto odkazem: [LINK]. 

Příklad možného scénáře pro 5 Synttických akcií pro dlouhou obchodní pozici drženou po období jednoho roku: 

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

Příznivý 
93% 

EUR 9,330 

56% 

EUR 5,594 

97% 

EUR 9,712 

79% 

EUR 7,939 

47% 

EUR 4,718 

Mírný 
54% 

EUR 5,435 

16% 

EUR 1,561 

34% 

EUR 3,449 

27% 

EUR 2,669 

23% 

EUR 2,346 

Nepříznivý 
24% 

EUR 2,358 

-14% 

EUR -1,386 

-8% 

EUR -838 

-10% 

EUR -1,045 

4% 

EUR 407 

Stresový 
-87% 

EUR -8,731 

-94% 

EUR -9,439 

-97% 

EUR -9,661 

-95% 

EUR -9,541 

-85% 

EUR -8,504 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH NÁVRATNOSTI PRO INDIVIDUÁLNÍ INVESTORY NEBO URČENÍ HORNÍ HODNOTY 

ZISKU PRO INVESTORY  
Ukončení investice do Produktu nevede k žádným  mimořádným  nákladům. Produkt nemá horní limit z hlediska zisku pro investora. 

PROHLÁŠENÍ, ŽE DAŇOVÉ PŘEDPISY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU INDIVIDUÁLNÍHO INVESTORA 

MOHOU OVLIVNIT SKUTEČNĚ VYPLACENÝ ZISK 
Daňové předpisy hostitelského členského státu individuálního investora mohou ovlivnit skutečně vyplacený zisk. 

CO SE STANE, POKUD XTB NEMŮŽE DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? 

Investorovi může vzniknout finanční ztráta související s nesplněním závazku společností XTB. V případě nesplnění závazku z důvodu platební neschopnosti 

společnosti XTB mají investoři nárok na náhradu prostředků s cílem plně uspokojit jejich nároky, jako je účast na konkurzním řízení nebo nároky na náhradu 

škody. Systém náhrady škod je doplňkovým mechanismem k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost provozu na kapitálovém trhu v EU a pokrývá svou 

ochranou převážně drobné investory, kteří riskují omezené množství finančních prostředků svěřených investičním společnostem. Systém náhrady škod chrání 

výhradně peněžní prostředky a Finanční nástroje patřící investorům, které má nebo by měl mít v držení makléřský dům a které souvisejí s investičními 

aktivitami investora nebo které jsou prováděny jejich jménem a které nelze vrátit zpět investorům v situaci, kdy Zprostředkovatel není schopen plnit závazky 

vůči svým  Zákazníkům - investorům. Je třeba poznamenat, že při oznámení bankrotu společnosti, investoři nemohou disponovat finančními prostředky, které 

mají zapsány na účtech. Po bankrotu investoři přestanou být majiteli peněžních prostředků a mají pouze nárok na jejich vrácení v řádné výši. V případě ztráty 

prostředků se použijí postupy vyrovnávacího systému. Systém vyplácí náhrady až do výše 3000 EUR v PLN - 100% hodnoty finančních prostředků, na které se 

vztahuje vyrovnávací systém, a 90% přebývajících prostředků, které přesahují tuto částku, přičemž horní limit prostředků, na které se vztahuje vyrovnávací 

systém, odpovídá částce 22 000 EUR v PLN. Instituce oprávněná k provádění systému náhrad pro polské investiční společnosti za účelem získání finančních 

prostředků na náhradu škody je Polish National Depository for Securities (KDPW). Dohled nad celým systémem náhrady škod a jeho účastníky vykonává  

polský orgán pro finanční dohled (Polish Financial Supervision Authority). 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 
 
Jednorázové náklady 

Poplatek Poplatek je účtovaný při otevření a uzavření transakce. Poplatek se vztahuje pouze na účet PRO.  

Transakční poplatky Poplatek související s uzavřením transakce na vybraných nástrojích CFD související s poplatky na trhu Podkladového aktiva. 

Equivalent dividendy Poplatek související s vyplacením ekvivalentu dividendy pro vybrané nástroje CFD. 

Náklad na měnovou 

konverzi 
Poplatek související s konverzí měny transakce na měnu ve které je vedený obchodní účet. 

Burzovní poplatky Bežné poplatky pro vybraný regulovaný trh. 

Opakované náklady 

Žádné. 

 
Obrázek znázorňuje vliv nákladů na kumulativní dopad na návratnost investic. Ilustrace je pouze orientační, náklady vhodné pro daná 

Finanční nástroje jsou popsány v příslušné tabulce na této webové stránce a přesné hodnoty jsou uvedeny v Tabulkách poplatků. 

Transakční poplatky

Náklady na konverzi měn

Equivalent dividendy

Burzovní poplatky

Poplatek

Spread

Návratnost investic

https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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7 Přesné hodnoty Swapových bodů, Spreaů, Poplatků a provizí jsou dostupné na webové stránce XTB. 

PŘÍKLAD 7 
Zákazník otevře dlouhou pozici o velikosti 100 lotů na instrumentu Syntetická akcie AAPL.US. V momentě otevření transakce je cena za daný 

instrument rovna 155,93 / 156,08 a provize účtovaná za transakci provedenou Zprostředkovatelem činí 0,10 % (minimálně 8 USD). Akcie 

z amerických akciových burz jsou zatíženy dodatečným transakčním poplatkem americké komise pro cenné papíry (SEC fee) se sazbou 0,00218 % 

z hodnoty transakce při uzavření transakce. Syntetické akcie AAPL.US jsou denominovány v USD. V případě, že zákazník drží prostředky v jiné 

měně, bude přepočítán kurz kupní ceny akcií na měnu účtu s marží ve výši 0,25 %. Pro účely tohoto příkladu se sazba EURUSD rovná 1,22, což 
znamená, že efektivní směnný kurz používaný k přepočtu na měnu účtu bude 1,22 x (1-0,0025) = 1,21695. 

Typ nákladu Nominální hodnota Procento 

Spread (156.08-155.93) * 100 = USD 15 0.0962% nominální hodnoty 

Poplatek za otevření pozice USD 15.59 0.10% nominální hodnoty 

Poplatek za uzavření pozice USD 15.59 0.10% nominální hodnoty 

Transakční poplatek za uzavření pozíce  (poplatek 

americké komice pro cenné papíry SEC) 
USD 156.08 * 100 * 0.00218% =  USD 0.34 0.0022% nominální hodnoty 

Poplatek v případě nevyhnutelné konverze hodnoty 

nakupovaného instrumentu na měnu ve které je 

veden obchodní účet 

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

EUR -32.06 (náklad Zákazníka) 
0.25% nominální hodnoty 

 

JAK DLOUHO MOHU DRŽET PRODUKT A MOHU DOSTAT PENÍZE 

PŘEDEM? 

Investor může kdykoliv ukončit investici do Produktu. Takové rozhodnutí se nevztahuje na žádné mimořádné náklady jiné než náklady na standardní položky.  

 

Informace o časovém limitu odstoupení od Smlouvy 

Investor může odstoupit od transakce s Produktem, který předkládá prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud transakce Produktu byla uzavřena za chybnou 

cenu a XTB potvrdí chybu na základě cen určitého počtu referenčních institucí. Podrobná pravidla, včetně data odstoupení od transakce uzavřené za nesprávnou 

cenu a způsob stanovení nesprávné ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb.  

 

Doporučené období držení 

Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Společnost XTB má však nárok po splnění podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách změnit termín 

určený pro držení Produktu stanoveného investorem. 

 

Možnosti a podmínky předčasného ukončení 

Investor určuje čas držení Produktu jednotlivě. Produkt nemá žádnou specifickou dobu držení a prodej Produktu neobsahuje žádné zvláštní poplatky nebo 

sankce a nemění rizikový profil Produktu. Likvidace Produktu je možná během obchodních hodin Produktu. 

 

Možné důsledky realizace před uplynutím termínu platnosti nebo před koncem doporučené doby držení  

Investor může kdykoliv ukončit investici. Takové rozhodnutí nemá za následek žádné mimořádné  náklady. 

JAK PODAT REKLAMACI? 

Investor může podat reklamaci  na společnost XTB ohledně Produktů a služeb nabízených společností XTB. Reklamace týkající se služeb poskytovaných 

společností XTB mohou být podány výlučně: (1) osobně v sídle společnosti XTB, (2) telefonicky,  na tel. čísle: +420 228 884 063, (3) elektronicky 

prostřednictvím on-line formuláře, v profilu investora a (4) prostřednictvím e-mailu s využitím vyhrazeného formuláře zaslaného na adresu sídla XTB. Podrobná 

pravidla týkající se přezkoumání  reklamací jsou stanovena v Obchodních podmínkách poskytování investičních služeb. Podrobné informace o způsobu a 

zásadách podávání  reklamací jsou k dispozici v Pokynech pro podávání  reklamací zveřejněných na adrese:  

https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/instrukce-pro-podavani-reklamaci_8db03460df.pdf 

DALŠÍ INFORMACE 

Všechny dodatečné dokumenty obsahující podrobné informace o Produktu, včetně podrobných informací o poplatcích a funkcích Produktu, jsou 

uvedeny na webové stránce (včetně podstránek):  https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/ 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exchange Traded Funds  

ETF 
 
 

Burzovně obchodované fondy (angl. Exchange Traded Funds, ETF) jsou 

otevřené podílové fondy, které ve většině případů replikují index akcií nebo 

dluhopisů a jsou označovány jako ETF fondy, což znamená, že je lze volně 

obchodovat na trhu v EU. 

 

V souladu s nařízeními Evropské Unie budou muset emitenti ETF vydávat klíčové informace pro investory 

(„KID“) ke všem ETF fondům. KID poskytuje souhrnné informace o ETF s cílem pomoci investorům při 

rozhodování o investici do ETF. Směrnice požaduje, aby byly KID o příslušných ETF investorům k dispozici 

ještě před realizací investice. Níže uvádíme seznam poskytovatelů ETF, který se týká ETF nabízených 

společností XTB, včetně odkazů na webové stránky příslušných poskytovatelů, aby měli investoři možnost 

získat odpovídající KID. XTB není emitentem ETF, a KID pro tyto produky tedy nevytváří. 

 

Investoři by měli vzít v úvahu, že na ETF Produkty se nevztahuje žádná ochrana ani záruka kapitálu, a investoři 

by tedy do takových Produktů neměli investovat, pokud nejsou schopni nést ztrátu až do výše celkové částky 

investovaného kapitálu. Hodnota ETF fondů může klesat nebo naopak růst a dřívější výsledky nejsou 

spolehlivým ukazatelem výsledků budoucích. Investice do ETF je spojena s rizikem. Abyste byli lépe 

obeznámeni se souvisejícími riziky, je třeba se řádně seznámit s příslušnými informacemi o riziku uvedenými v 

KID každého poskytovatele a s dalšími informačními dokumenty. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny odkazy na webové stránky emitentů ETF, kde lze najít nezbytné 

informace týkající se investic do nástrojů ETF. 
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No. 
Name of the 

symbol 
Description Website 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 BXX.FR 
Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF 

EUR 
KID 

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

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

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

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

17 CEMS.DE 
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS 

ETF (Acc EUR) 
KID 

18 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc KID 

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

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

21 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF EUR KID 

22 DBPG.DE 
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS 

ETF (Acc EUR) 
KID 

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

24 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc 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/AASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGG.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
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGH.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGED.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGED.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/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/AMEM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ASI.FR.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
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/BATT.NL.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/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/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/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/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/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/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/CAC.FR.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/CCAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CEMS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CEMS.DE.pdf
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/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/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/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/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/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/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/DSB.FR.pdf
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EUR) 

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

26 DSP5.FR 
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

27 DXS3.DE 
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 

(Acc EUR) 
KID  

28 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC EUR KID 

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

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

31 EMIM.UK 
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 

ETF GBP 
KID 

32 EMMV.UK 
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS 

ETF 
KID 

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

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

35 EUN0.DE 
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 

UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

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

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

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

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

40 EUNW.DE 
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 

EUR Dist 
KID 

41 FLOT.UK 
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist 

USD) 
KID 

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

43 GRE.FR 
Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist 

EUR) 
KID 

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

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

46 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc KID 

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/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/DSP5.FR.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/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/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/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/EIMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EMIM.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://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/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/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/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/EUN2.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN5.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN5.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/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/EUNL.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNW.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNW.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOT.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://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/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/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/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/HEAL.UK.pdf
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USD) 

47 HMAD.UK 
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS 

ETF (Acc USD) 
KID 

48 HRUD.UK 
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist 

USD) 
KID 

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

50 IAPD.NL 
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist 

EUR) 
KID 

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

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

53 IBCK.DE 
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS 

ETF (Acc EUR) 
KID 

54 IBCX.NL 
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 

(Dist EUR) 
KID 

55 IBCZ.DE 
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF 

(Acc EUR) 
KID 

56 IBEXA.ES 
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS 

ETF EUR 
KID 

57 IBZL.NL 
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist 

EUR) 
KID 

58 ICOM.UK 
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 

(Acc USD) 
KID 

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

USD) 
KID 

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

Dist 
KID 

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

62 IDWP.UK 
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 

ETF USD Dist 
KID 

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

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

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

66 IEML.UK 
iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt 

Bond UCITS ETF USD 
KID 

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/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/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/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/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/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/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/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/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/IBCZ.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.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/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/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/IDTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTM.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/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/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/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/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/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/IEML.UK.pdf
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67 IEVL.UK 
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS 

ETF (Acc EUR) 
KID 

68 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC USD KID 

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

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

71 IHZU.UK 
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 

USD 
KID 

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

73 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR KID 

74 IOGP.UK 
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS 

ETF (Acc USD) 
KID 

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

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

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

78 IPRP.NL 
iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist 

EUR) 
KID  

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

80 IQQ0.DE 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 

UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

81 IQQ6.DE 
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 

ETF EUR Dist 
KID 

82 IS31.DE 
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS 

ETF 
KID 

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

84 IS3R.DE 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor 

UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

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

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

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

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

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

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/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/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/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/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/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/IJPD.UK.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/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/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/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/IPLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPOL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPOL.UK.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/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/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/IQQ0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ6.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ6.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IS31.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/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/IS3R.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/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/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/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/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/ISLN.UK.pdf
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90 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID  

91 IUCD.UK 
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector 

UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

92 IUES.UK 
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

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

94 IUHC.UK 
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 

(Acc USD) 
KID 

95 IUIT.UK 
iShares S&P 500 Information Technology Sector 

UCITS ETF (Acc USD) 
KID  

96 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF GBP KID 

97 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF GBP KID 

98 IUS7.DE 
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF 

EUR Dist 
KID 

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

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

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

102 IUSM.DE 
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 

EUR Dist 
KID 

103 IUUS.UK 
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID  

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

105 IWDP.UK 
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 

ETF GBP 
KID 

106 IWMO.UK 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor 

UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

107 IWQU.UK 
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS 

ETF 
KID 

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

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

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

USD Acc 
KID 

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/ITKY.NL.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/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/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/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/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/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/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/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/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.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/IUSA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSE.UK.pdf
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/IUSM.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/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/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/IWDP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWMO.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://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/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/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/JPEA.UK.pdf
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111 JPEE.UK 
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF 

EUR Acc 
KID 

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

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

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

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

116 LTAM.NL 
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist 

EUR) 
KID 

117 LTM.FR 
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

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

119 LVO.NL 
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS 

ETF (Acc EUR) 
KID 

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

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

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

123 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP KID 

124 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

125 MTD.FR 
Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR 

UCITS ETF (Acc EUR)ETF (Acc EUR) 
 KID 

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

127 R2US.UK 
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

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

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

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

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

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

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

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/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/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/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/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/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/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/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/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/LVO.NL.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/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/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/MDAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MIDD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MIDD.UK.pdf
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/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/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/NGAS.UK.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/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/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/RUS.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SJPA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SJPA.UK.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/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/STZ.FR.pdf
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134 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID  

135 SX3PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage 

UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID  

136 SX5EEX.DE 
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist 

EUR) 
KID 

137 SX6PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE 

(Dist EUR) 
KID  

138 SX8PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF 

DE (Acc EUR) 
KID  

139 SXAPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 

UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID  

140 SXDPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 

ETF DE (Dist EUR) 
KID  

141 SXEPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF 

DE (Dist EUR) 
KID  

142 SXKPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications 

UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID  

143 SXPPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 

ETF DE (Dist EUR) 
KID 

144 SXR0.DE 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 

UCITS ETF 
KID 

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

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

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

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

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

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

151 VHYD.UK 
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield 

UCITS ETF (Dist USD) 
KID  

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

153 WING.UK 
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 

ETF (Dist USD) 
KID  

154 WSML.UK 
IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap 

UCITS ETF 
KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSM.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/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/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/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/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/SXAPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXDPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXDPEX.DE.pdf
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/SXEPEX.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/SXKPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXPPEX.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://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/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/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/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/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/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/UDVD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VHYD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VHYD.UK.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/VWRD.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/WING.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
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155 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF KID 

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

157 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

158 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF EUR KID 

159 XFVT.DE 
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID  

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

 

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/XBAK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
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/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/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/XFVT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf

