
 

  

  | 1 

  

 

 

 

 

 

Dokument zawierający kluczowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  | 2 

  

 

Spis treści 
 

Key information document – Commodity Contract for Difference ....................................... 3 

Key information document – Commodity Spread Bet ........................................................... 7 

Key information document – Cryptocurrency Contract for Difference ............................... 11 

Key information document – Equity Contract for Difference .............................................. 16 

Key information document – Forex Contract for Difference ............................................... 20 

Key information document – Forex Spread Bet ................................................................... 24 

Key information document – FX Option............................................................................... 29 

Key information document – Index Spread bets ................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  | 3 

  

 

Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakty na różnice 
kursowe na towary 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Kontrakty na różnice kursowe na towary oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade 
(„Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
 Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub 
strata to różnica między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena Kontraktu CFD na towary ustalana jest 
w odniesieniu do ceny wycenionego towaru bazowego (na przykład oleju, gazu, złota lub srebra).  
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do towarów bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem marży 
lub z wykorzystaniem lewarowania, co oznacza, że inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości 
referencyjnej kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne 
zyski lub straty są większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić 
więcej niż zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów bazowych z 
wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając kontrakty, w 
zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena towaru bazowego wzrośnie lub spadnie. Kupując 
kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor 
przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen towaru bazowego generują 
nominalne zyski lub straty na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, 
chcąc zrealizować zysk lub stratę.  
 

http://www.avatrade.com/
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Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w kontrakty CFD dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i konkretną 
wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem lewarowania. 
Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko strat, 
przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki 
finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych kontraktu CFD. 
Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po sobie następować. 
Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub ponieść straty, a także 
ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli nie utrzyma on 
wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
 Przykład oparty na zakupie 100 partii złota 
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 Podana cena: 1200 USD za uncję 
 Lewarowanie: 100:1 
 Wartość referencyjna: 120 000 USD (100 x 1200) 
 Początkowy wymóg marży: 600,00 GBP (Wartość referencyjna / 200) 
 
 

 Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -6000,00 USD Skrajne 
warunki 

+5,0% -6000,00 USD 

Niekorzystny -1,5% -1800,00 USD Niekorzystny +1,5% -1800,00 USD 

Umiarkowany +0,5% +600,00 USD Umiarkowany -0,5% +600,00 USD 

Korzystny +1,5% +1800,00 USD Korzystny -1,5% +1800,00 USD 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w kontrakt CFD na towary. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

http://www.investorcompensation.ie/
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Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w oparciu o 
różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w walucie bazowej 
instrumentu bazowego lub też należy ją zapłacić. Szczegóły dotyczące 
stóp procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: 
Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Kontrakty CFD na towary przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach są 
to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Kontrakty 
CFD na towary nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu utrzymania. Jako produkt wyłącznie do 
realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na towary. Mają one na celu 
pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Dokument zawierający kluczowe informacje – transakcje spread 
betting na towary 

Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

Produkt  
Transakcje spread betting na towary oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade („Ava”, 
„my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

Co to za produkt?  
 
Typ 
Spread betting to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub strata to różnica między 
ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena transakcji spread betting na towary ustalana jest w odniesieniu 
do ceny wycenionej bazowej pary walutowej. Kontrakty spread betting wyceniane są po 1 GBP lub EUR za 
punkt w odniesieniu do instrumentu bazowego, bez względu na walutę podstawową tego instrumentu 
bazowego. 
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do towarów bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech transakcji spread betting jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem 
marży lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości 
referencyjnej kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne 

http://www.avatrade.com/
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zyski lub straty są większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić 
więcej niż zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem transakcji spread betting jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów 
bazowych z wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając 
kontrakty, w zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena bazowej pary walutowej wzrośnie lub 
spadnie względem drugiej wycenionej waluty (para walutowa). Kupując kontrakt, inwestor przewiduje, że 
cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor przewiduje, że cena spadnie 
(inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen bazowej pary walutowej generują nominalne zyski lub straty 
na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, chcąc zrealizować zysk lub 
stratę.  
 
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w transakcje spread betting dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i 
konkretną wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem 
lewarowania. Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko 
strat, przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne 
środki finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 
 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 
 

Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
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Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych transakcji 
spread betting. Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po 
sobie następować. Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub 
ponieść straty, a także ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli 
nie utrzyma on wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
Przykład oparty na zakupie 1 partii złota (1 partia = 100 uncji złota) po 1 GBP za punkt 
 
Cena instrumentu bazowego: 1200,00 USD za uncję. 
Lewarowanie: 200:1  
Wartość referencyjna:  120 000 GBP (100 x 1200) 
Początkowy wymóg marży: 600,00 GBP (Wartość referencyjna / 200) 
 

  Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -6000,00 GBP Skrajne 
warunki 

+5,0% -6000,00 GBP 

Niekorzystny -1,5% -1800,00 GBP Niekorzystny +1,5% -1800,00 GBP 

Umiarkowany +0,5% +600,00 GBP Umiarkowany -0,5% +600,00 GBP 

Korzystny +1,5% +1800,00 GBP Korzystny -1,5% +1800,00 GBP 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
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Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w transakcje spread betting 
na towary. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w oparciu o 
różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w walucie bazowej 
instrumentu bazowego lub też należy ją zapłacić. Szczegóły dotyczące 
stóp procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: 
Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Transakcje spread betting na towary przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych 
przypadkach są to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji 
długoterminowych. Transakcje spread betting na towary nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu 
utrzymania. Jako produkt wyłącznie do realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej 
chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące transakcji spread betting na towary. Mają one 
na celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakty na różnice 
kursowe na kryptowaluty 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Kontrakty na różnice kursowe na kryptowaluty oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako 
AvaTrade („Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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 Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120 
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub 
strata to różnica między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena kontraktu CFD na kryptowaluty 
ustalana jest w odniesieniu do ceny wycenionych bazowych par walutowych.  
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do kryptowalut bazowych, w tym żadnych praw do 
dostawy, nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem marży 
lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości referencyjnej 
kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne zyski lub straty są 
większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić więcej niż 
zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów bazowych z 
wykorzystaniem lewarowania.  Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając kontrakty, w 
zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena kryptowaluty wzrośnie lub spadnie względem 
drugiej wycenionej waluty (para kryptowalutowa). Kupując kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie 
(inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie 
krótkoterminowe). Zmiany ceny w bazowych parach kryptowalut generują nominalne zyski lub straty na 
rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, chcąc zrealizować zysk lub 
stratę. 
  
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w kontrakty CFD dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i konkretną 
wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem lewarowania. 
Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko strat, 
przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki 
finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 
 

 

http://www.avatrade.com/
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Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych kontraktu CFD. 
Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po sobie następować. 
Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub ponieść straty, a także 
ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli nie utrzyma on 
wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
 Przykład oparty na zakupie 3 kontraktów na parę BTC/US 
 Podana cena: 15 000 USD 
 Lewarowanie: 5:1 
 Wartość referencyjna: 45 000 USD (3 x 15 000) 
 Początkowy wymóg marży: 9000,00 USD (Wartość referencyjna / 5) 
  

Inwestycja długoterminowa (utrzymana w środku 
dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 
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Skrajne 
warunki 

-5,0% -2250,00 USD Skrajne 
warunki 

+5,0% -2250,00 USD 

Niekorzystny -1,5% -675,00 USD Niekorzystny +1,5% -675,00 USD 

Umiarkowany +0,5% +225,00 USD Umiarkowany -0,5% +225,00 USD 

Korzystny +1,5% +675,00 USD Korzystny -1,5% +675,00 USD 
 

 
Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w kontrakt CFD na 
kryptowaluty. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa pozycji 
utrzymywanych w nocy. Stopy procentowe pozycji utrzymanych w 
nocy można znaleźć tutaj: Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Kontrakty CFD na kryptowaluty przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych 
przypadkach są to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji 
długoterminowych. Kontrakty CFD na kryptowaluty nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu 
utrzymania. Jako produkt wyłącznie do realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej 
chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na kryptowaluty. Mają one na 
celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakty Equity na 
różnice kursowe 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Kontrakty Equity na różnice kursowe oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade („Ava”, 
„my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub 
strata to różnica między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena Kontraktu Equity CFD ustalana jest w 
odniesieniu do ceny wycenionej bazowej akcji (na przykład Barclays Plc, BP Plc, Apple Inc., Amazon).  
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do akcji bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem marży 
lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości referencyjnej 
kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne zyski lub straty są 
większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić więcej niż 
zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów bazowych z 
wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając kontrakty, w 
zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena akcji bazowej wzrośnie lub spadnie. Kupując 
kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor 
przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen akcji bazowej generują 
nominalne zyski lub straty na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, 
chcąc zrealizować zysk lub stratę.  
 

http://www.avatrade.com/
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Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w kontrakty CFD dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i konkretną 
wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem lewarowania. 
Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko strat, 
przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki 
finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych kontraktu CFD. 
Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po sobie następować. 
Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub ponieść straty, a także 
ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli nie utrzyma on 
wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
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 Przykład oparty na zakupie 100 akcji Barclays Plc  
 Podana cena: 200 
 Lewarowanie: 10:1 
 Wartość referencyjna: 20 000 GBP (100 x 200) Początkowy wymóg marży: 2000,00 GBP (Wartość 
referencyjna / 10)  
  
 
 

Inwestycja długoterminowa (utrzymana w środku 
dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -1000,00 GBP Skrajne 
warunki 

+5,0% -1000,00 GBP 

Niekorzystny -1,5% -300,00 GBP Niekorzystny +1,5% -300,00 GBP 

Umiarkowany +0,5% +100,00 GBP Umiarkowany -0,5% +100,00 GBP 

Korzystny +1,5% +300,00 GBP Korzystny -1,5% +300,00 GBP 
 

 
Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w kontrakt Equity CFD. 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

http://www.investorcompensation.ie/
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Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w oparciu o 
różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w walucie bazowej 
instrumentu bazowego lub też należy ją zapłacić. Szczegóły dotyczące 
stóp procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: 
Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Kontrakty Equity CFD przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach są to 
pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Kontrakty 
Equity CFD nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu utrzymania. Jako produkt wyłącznie do 
realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów Equity CFD. Mają one na celu 
pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation


 

  

  | 

20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakty na różnice 
kursowe na rynku Forex 

 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Kontrakty na różnice kursowe na rynku Forex oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako 
AvaTrade („Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120 
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub 
strata to różnica między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena kontraktu CFD na rynku Forex ustalana 
jest w odniesieniu do ceny wycenionych bazowych par walutowych.  

http://www.avatrade.com/
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Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do walut bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem marży 
lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości referencyjnej 
kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne zyski lub straty są 
większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić więcej niż 
zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów bazowych z 
wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając kontrakty, w 
zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena waluty wzrośnie lub spadnie względem drugiej 
wycenionej waluty (para walutowa). Kupując kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie 
(inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie 
krótkoterminowe). Zmiany cen bazowej pary walutowej generują nominalne zyski lub straty na rachunku 
inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, chcąc zrealizować zysk lub stratę.  
 
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w kontrakty CFD dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i konkretną 
wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem lewarowania. 
Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko strat, 
przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki 
finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
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W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych kontraktu CFD. 
Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po sobie następować. 
Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub ponieść straty, a także 
ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli nie utrzyma on 
wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
Przykład oparty na zakupie 1 partii pary EUR/USD (1 partia = 100 000 jednostek podanej waluty)  
Podana cena: 1,17700 
Lewarowanie: 200:1 Wartość referencyjna: 117 700 USD (100 000 x 1,17700)  
Początkowy wymóg marży: 588,50 USD (Wartość referencyjna / 200) 
 
 
 

  Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -5885,00 USD Skrajne 
warunki 

+5,0% -5885,00 USD 

Niekorzystny -1,5% -1765,50 USD Niekorzystny +1,5% -1765,50 USD 

Umiarkowany +0,5% +588,50 USD Umiarkowany -0,5% +588,50 USD 

Korzystny +1,5% +1765,50 USD Korzystny -1,5% +1765,50 USD 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
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Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w kontrakt CFD na rynku 
Forex. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji walutowych utrzymanych w nocy, które nie 
zostały zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w 
oparciu o różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w jednej walucie 
względem drugiej. Pochodna oparta jest na różnicach w stopach 
depozytowych dla dwóch walut. Szczegóły dotyczące stóp 
procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: Stopy 
procentowe pozycji utrzymanych w nocy 
 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 

 
 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Kontrakty CFD na rynku Forex przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych 
przypadkach są to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji 
długoterminowych. Kontrakty CFD na rynku Forex nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu 
utrzymania. Jako produkt wyłącznie do realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej 
chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na rynku Forex. Mają one na 
celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument zawierający kluczowe informacje – transakcje spread 
betting na rynku Forex 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Produkt  
Transakcje spread betting na rynku Forex oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade 
(„Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120.  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Spread betting to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub strata to różnica między 
ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena transakcji spread betting na rynku Forex ustalana jest w 
odniesieniu do ceny wycenionych bazowych par walutowych. Kontrakty spread betting wyceniane są po 1 
GBP lub EUR za punkt w odniesieniu do instrumentu bazowego, bez względu na walutę podstawową tego 
instrumentu bazowego. 
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do walut bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech transakcji spread betting jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem 
marży lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości 
referencyjnej kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne 
zyski lub straty są większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić 
więcej niż zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
 
Celem transakcji spread betting jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów 
bazowych z wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając 
kontrakty, w zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena bazowej pary walutowej wzrośnie lub 
spadnie względem drugiej wycenionej waluty (para walutowa). Kupując kontrakt, inwestor przewiduje, że 
cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor przewiduje, że cena spadnie 
(inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen bazowej pary walutowej generują nominalne zyski lub straty 
na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, chcąc zrealizować zysk lub 
stratę.  
 
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  

http://www.avatrade.com/
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Zalecamy, by inwestycji w transakcje spread betting dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i 
konkretną wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem 
lewarowania. Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko 
strat, przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne 
środki finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 
 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 
 

Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych transakcji 
spread betting. Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po 
sobie następować. Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub 
ponieść straty, a także ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli 
nie utrzyma on wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
Przykład oparty na zakupie 1 partii pary EUR/USD (1 partia = 10 000 jednostek podanej waluty) po 1 GBP za 
punkt  
 
Cena instrumentu bazowego: 1,17700 
Lewarowanie: 200:1  
Wartość referencyjna: 11 700 USD (10 000 x 1,17700)  
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Początkowy wymóg marży: 58,85 USD (Wartość referencyjna / 200) 
 

  Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -588,50 USD Skrajne 
warunki 

+5,0% -588,50 USD 

Niekorzystny -1,5% -176,55 USD Niekorzystny +1,5% -176,55 USD 

Umiarkowany +0,5% +58,85 USD Umiarkowany -0,5% +58,85 USD 

Korzystny +1,5% +176,55 USD Korzystny -1,5% +176,55 USD 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w transakcje spread betting 
na rynku Forex. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

http://www.investorcompensation.ie/
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na wejściu i 
wyjściu 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji walutowych utrzymanych w nocy, które nie 
zostały zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w 
oparciu o różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w jednej walucie 
względem drugiej. Pochodna oparta jest na różnicach w stopach 
depozytowych dla dwóch walut. Szczegóły dotyczące stóp 
procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: Stopy 
procentowe pozycji utrzymanych w nocy 
 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Transakcje spread betting na rynku Forex przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych 
przypadkach są to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji 
długoterminowych. Transakcje spread betting na rynku Forex nie posiadają zalecanego lub wymaganego 
okresu utrzymania. Jako produkt wyłącznie do realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w 
dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące transakcji spread betting na rynku Forex. Mają 
one na celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie 
zbór informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Dokument zawierający kluczowe informacje – Opcje walutowe 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Opcje walutowe oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade („Ava”, „my”), spółkę 
regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Opcja walutowa to kontrakt, na mocy którego można zabezpieczyć zyski lub uniknąć strat w odniesieniu do 
wahań cen, zmian czasu, zmienności i innych danych rynkowych bazowej pary walutowej, takiej jak euro 
(EUR) z dolarem amerykańskim (USD), która opisywana jest kodem EURUSD. Wejdź na stronę 
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading , by uzyskać dodatkowe informacje. 
 
Cele inwestycji  
Celem inwestycji w Opcję walutową jest umożliwić inwestorowi ekspozycję na wahania związane z bazową 
parą walutową, bez konieczności jej posiadania. Zwrot inwestora zależy od wyników osiągniętych przez 
bazową parę walutową (lub od zmian jej cen) oraz od rozmiaru pozycji inwestora. Produkt ten jest kupowany 
w celu dokonania spekulacji lub hedgingu i zazwyczaj inwestuje się w niego za pośrednictwem marży. Marża 
odnosi się do wykorzystania niewielkiej części kapitału, by wesprzeć inwestycję o większej ekspozycji. Należy 
pamiętać, że inwestowanie za pośrednictwem marży wymaga zachowania wyjątkowej ostrożności. Mimo że 
można odnotować znaczne zyski, jeżeli zmiana będzie mieć miejsce na korzyść inwestora, inwestor może 
również ponieść znaczne straty, jeżeli zmiana będzie mieć miejsce na jego niekorzyść. 
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Inwestowanie w ten produkt może być nieodpowiednie dla niektórych inwestorów. Ten produkt jest 
przeznaczony dla osób, które chcą skorzystać z krótkoterminowej ekspozycji na instrumenty/rynki 

http://www.avatrade.com/
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading
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finansowe; które na cele inwestycji wykorzystują środki, na utratę których mogą sobie pozwolić; które 
prowadzą zróżnicowane inwestycje i mają zróżnicowany portfel oszczędności; które cechują się wysoką 
tolerancją na ryzyko; które rozumieją wpływ i ryzyka związane z inwestowaniem za pośrednictwem marży. 
Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki finansowe, by móc inwestować i ponieść 
potencjalne straty. 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

To ryzyko nie jest ujęte w powyższym wskaźniku. W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany 
do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za straty. Ryzyko inwestycyjne wzrasta w związku z 
lewarowaniem – całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć 
zainwestowane kwoty. Wartości mogą ulegać znacznym wahaniom w sytuacji gwałtownych zmian cen lub 
niepewności rynkowych/gospodarczych; takie zmiany mają tym bardziej znaczenie, jeżeli pozycje 
inwestora są lewarowane i może to niekorzystnie wpłynąć na jego pozycje. Tym samym konieczne może 
okazać się częste i natychmiastowe uzupełnianie depozytu. Jeżeli inwestor nie uzupełni depozytu, 
AvaTrade może natychmiastowo wypowiedzieć, anulować i zamknąć dowolną część zalegających pozycji, a 
koszty strat ponosi inwestor. Zalecamy inwestowanie po zapoznaniu się z ryzykami i po ich akceptacji. 
Inwestor powinien rozważyć, czy inwestowanie w produkty lewarowane jest dla niego odpowiednie. 
 

 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w opcje walutowe. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

http://www.investorcompensation.ie/
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Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 
 

Spread Różnica między ceną sprzedaży (sprzedaż) i ceną kupna (kupno). 
Spread zależy od wielu różnych czynników, w tym między innymi 
od płynności i zmienności waloru bazowego, godziny w ciągu dnia i 
wartości referencyjnej inwestycji. 

Prowizja Opłata pobierana za realizację transakcji. Opłata ta jest minimalna, 
jeżeli wartość referencyjna inwestycji jest niewielka. 

Wymiana walut 
premium 

Opłata pobierana za wymianę waluty instrumentu na walutę 
rachunku. 

Koszty 
bieżące 

Finansowanie 
niezrealizowanych 
zysków/strat 
(stopa 
finansowania) 

Niezrealizowany zysk podlega odsetkom kredytowym lub 
debetowym. 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat 
lub innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Opcja walutowa nie ma zalecanego okresu utrzymania. Jeżeli za pośrednictwem AvaTrade można 
dokonywać inwestycji, można dowolnie otwierać i zamykać inwestycję.  

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na rynku Forex. Mają one na 
celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakty na różnice 
kursowe na indeksy 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Kontrakty na różnice kursowe na indeksy oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade 
(„Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120  
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 3 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub 
strata to różnica między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena Kontraktu CFD na indeksy ustalana jest 
w odniesieniu do ceny wycenionego indeksu bazowego (na przykład US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 
lub GER30).  
 
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do indeksów bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 

http://www.avatrade.com/
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Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem marży 
lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości referencyjnej 
kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne zyski lub straty są 
większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić więcej niż 
zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów bazowych z 
wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając kontrakty, w 
zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena indeksu bazowego wzrośnie lub spadnie. Kupując 
kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a sprzedając inwestor 
przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen indeksu bazowego generują 
nominalne zyski lub straty na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję w dowolnej chwili, 
chcąc zrealizować zysk lub stratę.  
 
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
Zalecamy, by inwestycji w kontrakty CFD dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i konkretną 
wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem lewarowania. 
Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko strat, 
przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne środki 
finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 

 
Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
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Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych kontraktu CFD. 
Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po sobie następować. 
Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub ponieść straty, a także 
ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli nie utrzyma on 
wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
Przykład oparty na zakupie 10 kontraktów UK 100 
Podana cena: 7000 
Lewarowanie: 100:1 
Wartość referencyjna: 70 000 GBP (10 x 7000)  
Początkowy wymóg marży: 700,00 GBP (Wartość referencyjna / 100)  
 

 Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -3500,00 GBP Skrajne 
warunki 

+5,0% -3500,00 GBP 

Niekorzystny -1,5% -1050,00 GBP Niekorzystny +1,5% -1050,00 GBP 

Umiarkowany +0,5% +350,00 GBP Umiarkowany -0,5% +350,00 GBP 

Korzystny +1,5% +1050,00 GBP Korzystny -1,5% +1050,00 GBP 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
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Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w kontrakt CFD na indeksy. 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 
utrzymanych 
w nocy 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w oparciu o 
różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w walucie bazowej 
instrumentu bazowego lub też należy ją zapłacić. Szczegóły dotyczące 
stóp procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: 
Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Kontrakty CFD na indeksy przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach są 
to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Kontrakty 
CFD na indeksy nie posiadają zalecanego lub wymaganego okresu utrzymania. Jako produkt wyłącznie do 
realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na indeksy. Mają one na celu 
pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument zawierający kluczowe informacje – transakcje spread 
betting na indeksy 

 

 
Cel  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące tego produktu inwestycyjnego. Nie są to 
materiały promocyjne. Te informacje wymagane są na mocy prawa, by pomóc inwestorom zrozumieć cechy, 
ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem, oraz by pomóc im porównać ten produkt 
z innymi produktami. 
 

 
Produkt  
Transakcje spread betting na indeksy oferowane przez Ava Trade EU Limited działającą jako AvaTrade 
(„Ava”, „my”), spółkę regulowaną przez Bank Centralny Irlandii C53877. 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation


 

  

  | 

37 
  

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę www.avatrade.com lub zadzwonić pod numer 
+353 1 901 0120 
 
Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony 1 stycznia 2018.  

 
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

 
Co to za produkt?  
 
Typ 
Spread betting to umowa inwestycyjna między inwestorem a nami, gdzie zysk lub strata to różnica między 
ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu. Cena transakcji spread betting na indeksy ustalana jest w odniesieniu 
do wycenionego indeksu bazowego (na przykład US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 lub GER30).  
 
Kontrakty spread betting wyceniane są po 1 GBP lub EUR za punkt w odniesieniu do instrumentu bazowego, 
bez względu na walutę podstawową tego instrumentu bazowego.  
  
Żadna inwestycja nie przyznaje inwestorowi praw do indeksów bazowych, w tym żadnych praw do dostawy, 
nabycia lub własności.  
 
Jedną z głównych cech transakcji spread betting jest fakt, że inwestycja w nie ma miejsce za pośrednictwem 
marży lub z wykorzystaniem lewarowania, a inwestor musi wpłacić jedynie niewielką część wartości 
referencyjnej kontraktu jako marżę. Oznacza to również, że rozmiar pozycji inwestora i jego potencjalne 
zyski lub straty są większe, co obciąża inwestycje większym ryzykiem. Oznacza to również, że można stracić 
więcej niż zainwestowaną kwotę.  
 
Cele inwestycji  
 
Celem transakcji spread betting jest umożliwienie inwestorowi spekulacji w zakresie ceny instrumentów 
bazowych z wykorzystaniem lewarowania. Można inwestować w ten produkt, kupując lub sprzedając 
kontrakty, w zależności od tego, czy w ocenie inwestora podana cena indeksu bazowego wzrośnie lub 
spadnie. Kupując kontrakt, inwestor przewiduje, że cena wzrośnie (inwestowanie długoterminowe), a 
sprzedając inwestor przewiduje, że cena spadnie (inwestowanie krótkoterminowe). Zmiany cen indeksu 
bazowego generują nominalne zyski lub straty na rachunku inwestora. Inwestor może zamknąć inwestycję 
w dowolnej chwili, chcąc zrealizować zysk lub stratę.  
 
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Każdy inwestor musi samodzielnie zadecydować, kiedy zamknąć 
pozycję w oparciu o strategię i cele inwestycyjne.  
 
Należy utrzymać odpowiedni poziom marży na rachunku, by inwestycje mogły pozostać otwarte. Może to 
oznaczać większe inwestycje w krótszym czasie, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora. Jeżeli 
inwestor nie utrzyma wymaganego poziomu marży, AvaTrade może zamknąć inwestycje inwestora.  
 
Docelowy inwestor indywidualny  
 
Zalecamy, by inwestycji w transakcje spread betting dokonywali wyłącznie klienci posiadający stosowną i 
konkretną wiedzę oraz doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne z wykorzystaniem 
lewarowania. Produkty te są zwyczajowo produktami krótkoterminowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko 

http://www.avatrade.com/
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strat, przekraczających początkowy poziom inwestycji. Klienci powinni upewnić się, że posiadają stosowne 
środki finansowe, by móc inwestować i ponieść potencjalne straty. 
 

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian? 
 Wskaźnik ryzyka 
 

Wskaźnik podsumowania ryzyka to wskazówka w 
zakresie poziomu ryzyka dotyczącego tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje jak 
prawdopodobne jest, że produkt przyniesie straty w 
wyniku zmian na rynkach lub w sytuacji, gdy AvaTrade 
nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należnej sumy.  
 
Zaklasyfikowaliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 z 7, co 
oznacza grupę najwyższego ryzyka. To sprawia, że 

potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników produktów mogą być znaczne. 
 

Należy mieć świadomość ryzyka walutowego. Inwestor może otrzymywać płatności w innych walutach; tym 
samym ostateczny zysk inwestora zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest 
ujęte w powyższym wskaźniku.  
 
W niektórych sytuacjach inwestor może być zobowiązany do dokonania dodatkowych wpłat, by zapłacić za 
straty. Całkowita strata, którą może ponieść inwestor, może znacznie przekroczyć zainwestowane kwoty.  
 
Zysk i strata inwestora zależą bezpośrednio od wahań zmienności i płynności walut bazowych transakcji 
spread betting. Zmiany cen mogą być znaczne i mogą tworzyć różnice cenowe, a tym samym nie będą po 
sobie następować. Inwestując z wykorzystaniem lewarowania, szybkość z jaką można zdobyć zyski lub 
ponieść straty, a także ich rozmiar, wzrasta. Możemy automatycznie zamknąć inwestycje inwestora, jeżeli 
nie utrzyma on wymaganej marży.  
 
Ten produkt nie obejmuje ochrony przed przyszłymi zmianami na rynku, istnieje więc ryzyko utraty części 
lub całości inwestycji. Jeżeli AvaTrade nie będzie mogła wypłacić inwestorowi należności, może on stracić 
całość swojej inwestycji. Jednakże inwestor może skorzystać z programu ochrony konsumentów (patrz 
sekcja „Co się stanie, jeśli AvaTrade nie ma możliwości wypłaty?”). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej 
ochrony.  
 
Scenariusze rozwoju sytuacji  
 
Przykład oparty na zakupie 10 kontraktów UK 100 po 1 GBP za punkt 
 
Cena instrumentu bazowego: 7000,00 GBP 
Lewarowanie: 200:1  
Wartość referencyjna:  70 000 GBP (10 x 7000)  
Początkowy wymóg marży: 700,00 GBP (Wartość referencyjna / 100) 
 

  Inwestycja długoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 

Inwestycja krótkoterminowa (utrzymana w 
środku dnia) 
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Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Scenariusz  
Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata Scenariusz 
rozwoju 
sytuacji 

Zmiana ceny 
(w tym 
spread) % 

Zysk / strata 

Skrajne 
warunki 

-5,0% -3500 GBP Skrajne 
warunki 

+5,0% -3500 GBP 

Niekorzystny -1,5% -1050 GBP Niekorzystny +1,5% -1050 GBP 

Umiarkowany +0,5% +350 GBP Umiarkowany -0,5% +350 GBP 

Korzystny +1,5% +1050 GBP Korzystny -1,5% +1050 GBP 
 

Powyższe scenariusze ilustrują kierunki, w które może zmierzać inwestycja. Można porównać je ze 
scenariuszami przygotowanymi dla innych produktów.  
 
Przedstawione scenariusze to prognozy przyszłych wyników w oparciu o dane historyczne, dotyczące zmian 
wartości w ramach tej inwestycji i tym samym nie są dokładnym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji będzie się 
różnił w zależności od warunków rynkowych i od tego, jak długo pozycja jest utrzymywana. Scenariusz 
wyników skrajnych pokazuje, co inwestor może zyskać w przypadku skrajnych warunków rynkowych i nie 
bierze on pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić inwestorowi.  
 
Przedstawione dane pokazują wszystkie koszty produktu, ale nie uwzględniają kosztów należnych doradcom 
lub dystrybutorom.  
 
Przedstawione dane nie biorą pod uwagę osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć 
wpływ na zwrot z inwestycji. 
 

 
Co się stanie, jeśli Ava nie ma możliwości wypłaty?  
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Ava nie będzie mogła wypłacić zysku inwestorowi, na przykład w 
przypadku niewypłacalności, inwestor może stracić wartość inwestycji. Jednakże oddzielamy środki klientów 
indywidualnych od środków Ava zgodnie z zasadami walorów klienta. Inwestor może również skorzystać z 
ochrony na mocy Programu Rekompensaty Inwestorów („ICS”). Niniejszy produkt został zaklasyfikowany 
jako produkt inwestycyjny na mocy ICS; tym samym kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uzyskać 
odszkodowanie do 20 000 euro straty. Dalsze informacje dotyczące porozumienia w sprawie rekompensaty 
dostępne są na stronie www.investorcompensation.ie. 
 

 
Jakie są koszty?  
 
Poniższa tabela zawiera różne koszty, które inwestor może ponieść, inwestując w transakcje spread betting 
na indeksy. 
 

Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 

Koszty 
jednorazowe 
na wejściu i 
wyjściu 

Spread To różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży podanymi przez nas. 

Koszty 
bieżące 

Stopy 
procentowe 
pozycji 

W przypadku inwestycji utrzymanych w nocy, które nie zostały 
zamknięte w ciągu dnia, pobierana jest stopa procentowa w oparciu o 
różnice w oprocentowaniu dla pożyczek w walucie bazowej 

http://www.investorcompensation.ie/
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utrzymanych 
w nocy 

instrumentu bazowego lub też należy ją zapłacić. Szczegóły dotyczące 
stóp procentowych pozycji utrzymanych w nocy można znaleźć tutaj: 
Warunki i opłaty inwestycyjne 

Koszty 
dodatkowe 

Opłaty 
dystrybutora 

Część jednorazowej płatności lub część naszych spreadów, opłat lub 
innych kosztów możemy przekazać stronom trzecim, w tym 
dystrybutorowi, który mógł zapoznać inwestora z naszą ofertą, lub 
który świadczy mu bieżące usługi. 
 

 

 
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Transakcje spread betting na indeksy przeznaczone są do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych 
przypadkach są to pozycje utrzymywane w ciągu dnia, i nie są odpowiednie do inwestycji 
długoterminowych. Transakcje spread betting na indeksy nie posiadają zalecanego lub wymaganego 
okresu utrzymania. Jako produkt wyłącznie do realizacji, inwestor może zamknąć swoją pozycję w 
dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów czy kar. 
 

 
Jak mogę złożyć skargę?  
Aby złożyć skargę, należy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta, pisząc na adres 
cs@avatrade.com. Dołożymy starań, by rozwiązać wszelkie kwestie w odpowiednim czasie. Jeżeli inwestor 
nie jest zadowolony z odpowiedzi przekazanej przez pracownika Działu obsługi klienta lub jeżeli inwestor nie 
może rozwiązać danej kwestii, ma on możliwość złożenia skargi do naszego Działu skarg, pisząc na adres 
complaints@avatrade.com lub Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens 
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Pełna treść naszej Polityki składania skarg, w tym szczegóły usług 
Pełnomocnika ds. finansowych dostępne są tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-
documentation 

 
Inne istotne informacje  
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące transakcji spread betting na indeksy. Mają one 
na celu pomóc inwestorowi podjąć świadomą decyzję przed dokonaniem inwestycji. Jest to wyłącznie zbór 
informacji i żadna jego część nie powinna być interpretowana jako porada.  
 
Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia rachunku lub inwestowania w którykolwiek z naszych 
produktów, zalecamy dokładne zapoznanie się, między innymi, z naszymi warunkami i politykami, w tym z 
pełną treścią Warunków, Polityką konfliktu interesów oraz Polityką realizacji zleceń. Powyższe dokumenty 
można znaleźć tutaj: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
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