
 

 DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE 

INFORMACJE DLA INWESTORÓW 

CFD na STOCKS (bez dźwigni) 

Przeznaczenie 
 

Niniejszy dokument dostarcza Państwu kluczowych informacji na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał 

marketingowy. Informacje te są wymagane przez Prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne 

zyski i straty tego produktu oraz pomóc Państwu w porównaniu go z innymi produktami. 

 

Produkt 
 

Nazwa Produktu: Kontrakt na różnicę kursową na akcji (udziale) - Bez dźwigni. 
 

Producent produktu: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 

Firma jest zarejestrowana jako Cypryjska Firma Inwestycyjna (CIF) pod numerem rejestracyjnym HE272810 i licencjonowana 

przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) pod numerem licencji 158/11. Firma jest regulowana przez 

ustawę o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych 87(I)/ 2017. Więcej informacji o TeleTrade-DJ 

International Consulting Ltd i naszych produktach można znaleźć na stronie https://www.teletrade.eu. Możesz również 

skontaktować się z nami pod numerem +35722514442. Ten dokument został ostatnio zaktualizowany w dniu 10 lutego, 2021,  

27 września 2022. 
 

 

Alert: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. 

 

Co to jest ten produkt 
 

Typ: Kontrakt na różnicę (CFD) jest instrumentem pochodnym Over The Counter (OTC), a dokładniej kontraktem leveraged  

zawartym ze Spółką, który pozwala Państwu uzyskać pośrednią ekspozycję na aktywo bazowe, którym w tym przypadku jest Akcja 

(Share). Oznacza to, że nigdy nie będziesz właścicielem aktywów bazowych, ale będziesz osiągać zyski lub ponosić straty w 

wyniku ruchów cenowych w aktywach bazowych.  CFD na akcje, które obecnie oferujemy, można znaleźć tutaj. 

 

Cele: Celem handlu CFD jest spekulacja na ruchy cenowe (zazwyczaj w krótkim okresie) w aktywie bazowym. Zwroty z handlu 

CFD na akcje zależą od ruchów cen akcji bazowej i wielkości pozycji. Pozwala to na posiadanie dźwigni na instrument bazowy 

bez konieczności zakupu rzeczywistego instrumentu. Na przykład, użytkownik uważa, że oczekuje się znacznej zmienności na 

American Express Company, więc może zdecydować się na zakup CFD (znanego również jako "długa pozycja") na akcje, z 

zamiarem sprzedania go później, gdy cena instrumentu wzrośnie powyżej ceny zakupu. Różnica między ceną, po której kupujesz, 

a ceną, po której sprzedajesz, jest równa Twojemu zyskowi, pomniejszonemu o wszelkie istotne koszty (jeśli dotyczy). Jednakże, 

jeśli uważają Państwo, że cena American Express Company może spaść, mogą Państwo sprzedać CFD (znany również jako "krótka 

pozycja") z zamiarem odkupienia go później po niższej cenie niż ta, za którą wcześniej uzgodniono sprzedaż, w wyniku czego 

Firma zapłaci Państwu różnicę, minus wszelkie odpowiednie koszty (jeśli dotyczy). Jednakże, w każdym przypadku, jeśli cena 

porusza się przeciwko Tobie i Twoja pozycja zostaje zamknięta, albo przez Ciebie, albo w wyniku wezwania do uzupełnienia 

depozytu, jesteś winien Spółce kwotę wszelkich strat, które poniosłeś, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ochrony przed 

ujemnym saldem. Aby otworzyć pozycję musisz zdeponować na swoim konciea percentage of całkowitą wartość kontraktu. Jest 

to określane jako początkowy depozyt zabezpieczający (patrz dalej). Handel przy użyciu depozytu zabezpieczającego może 

powiększyć wszelkie straty lub zyski. 

Maksymalna obowiązująca dźwignia dla inwestorówretail wynosi 51:1 (wymóg depozytu zabezpieczającego (20 -100%). 

 

Przeznaczenie Inwestora Detalicznego: Obrót tymi produktami jest odpowiedni zarówno dla Klientów Detalicznych, jak i 

Profesjonalnych, jednakże jest on przeznaczony dla inwestorów, którzy (I) mają wysoką tolerancję ryzyka; (II) obracają 

pieniędzmi, na których utratę mogą sobie pozwolić, z zastrzeżeniem ochrony przed ujemnym saldem; (III) mają doświadczenie 

handlowe i/lub wiedzę inwestycyjną dotyczącą produktów lewarowanych i rozumieją wpływ ryzyka związanego z transakcjami z 

wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego; oraz (IV) szukają głównie możliwości wzrostu kapitału w perspektywie 

krótkoterminowej, ryzykując kwotę własnych środków w instrumenty rynków finansowych. Produkt jest produktem do 

samodzielnego obrotu i jest przeznaczony tylko dla aktywnych inwestorów, to znaczy dla inwestorów przygotowanych do 

osobistego monitorowania notowań, realizacji transakcji handlowych i podejmowania własnych decyzji dotyczących ich pozycji. 

Każdy CFD, który zawierasz z nami jest specyficzny dla Ciebie i Twoich wyborów. Będziesz odpowiedzialny za wybór aktywów 

bazowych; kiedy otworzyć i zamknąć pozycję; wielkość pozycji (a zatem wymagany depozyt zabezpieczający); oraz czy użyć 

wszelkich narzędzi zarządzania ryzykiem, które oferujemy, takich jak zlecenia stop loss i take profit. Należy pamiętać, że na każdą 

z Państwa pozycji wpływają również inne otwarte pozycje, które Państwo u nas posiadają. 

 

https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/stock


Termin: CFD generalnie nie mają daty zapadalności lub minimalnego okresu posiadania i nie mają ustalonego terminu, a wygasną 

tylko wtedy, gdy zdecydujesz się zamknąć transakcję lub w przypadku, gdy nie masz dostępnego depozytu zabezpieczającego, aby 

utrzymać otwartą pozycję. 
 

Jakie są zagrożenia i co mógłbym dostać w zamian? 
 

Sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI): Firma sklasyfikowała ten produkt jako produkt wysokiego ryzyka ze względu na 

charakterystykę handlu, dlatego produkt ten otrzymuje najwyższą ocenę ryzyka, która wynosi 7 na 7. Chociaż większość akcji 

może być dość stabilna cenowo, CFD na akcje są nadal 

wysoce spekulacyjne i mogą nieść ze sobą wysoki poziom 

ryzyka utraty całego początkowego depozytu i/lub 

inwestycji because of the embedded leverage. Należy 

upewnić się, że konto zawiera odpowiedni margines, aby 

uniknąć wszelkich stop outów i utrzymać otwartą pozycję. 
Bądź świadomy ryzyka walutowego. W przypadku CFD z 

walutami handlowymi innymi niż rozliczenie, istotne 

elementy instrumentu są obliczane w walucie handlowej. 

Rozliczenie transakcji na rachunku następuje po 

przeliczeniu kwot wyrażonych w jakiejkolwiek innej. 

Ostateczny zysk, jaki otrzymasz, zależy od kursu 

wymiany pomiędzy dwoma walutami. To ryzyko nie jest 

uwzględnione w przedstawionym powyżej wskaźniku. 

Ryzyko handlowe jest zwiększone przez dźwignię - w każdym razie straty nigdy nie przekroczą zainwestowanej kwoty. W 

przypadku, gdy stan konta Klienta wejdzie na terytorium ujemne, na przykład z powodu luki na rynku, kwota ta nie będzie 

wymagana przez Spółkę, a konto Klienta zostanie sprowadzone do zera (0). W czasach wysokiej zmienności lub niepewności 

rynkowej/ekonomicznej, ruchy cen rynkowych mogą ulegać krytycznym wahaniom; takie wahania są jeszcze bardziej znaczące, 

jeśli pozycje Klienta są lewarowane, co może mieć na nie negatywny wpływ. W związku z tym, wezwania do uzupełnienia 

depozytu zabezpieczającego mogą być dokonywane w tym czasie lub z dużą częstotliwością. W przypadku braku płatności, otwarte 

pozycje mogą zostać zamknięte, a wszelkie braki zostaną poniesione przez klienta. Rozpocznij handel CFD tylko po uznaniu i 

zaakceptowaniu związanego z tym ryzyka. Dokładnie rozważ, czy handel produktami lewarowanymi jest dla Ciebie odpowiedni. 

 

Scenariusze wyników: Przedstawione scenariusze ilustrują, jak Twoja inwestycja mogłaby się zachować w przypadku handlu 

intraday. Można je porównać ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkową oceną przyszłych 

wyników opartą na dowodach z przeszłości dotyczących zmian wartości tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. To, co 

otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak radzi sobie rynek i jak długo utrzymasz inwestycję. Scenariusze są wyceniane 

w walucie handlowej, która może różnić się od waluty rozliczeniowej. Scenariusz stresowy pokazuje, co możesz otrzymać z 

powrotem w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie zapłacić Ci lub 

wypełnić naszych zobowiązań. Tabela poniżej przedstawia możliwe wyniki zysku lub straty w różnych scenariuszach dla typowego 

kontraktu CFD (AAPL - Apple Computer Inc), które zmaterializowałyby się w przypadku ruchu cenowego w górę lub w dół tej 

akcji. Scenariusz zakłada, że kupujesz 1 lot kontraktów CFD on (1lot=100 akcji) AAPL. Cena akcji (w dowolnym kierunku dla 

potrzeb przykładu) wynosi 161,58 USD, co oznacza, że Twoja hipotetyczna ekspozycja na akcje bazowe wynosi 16 158,00 USD 

(100 akcji x cena zakupu 161,58). Zakładając, że początkowy depozyt zabezpieczający dla tego CFD wynosi 100%, oznacza to, że 

będziesz musiałonly  zdeponować $16.158,00, co stanowi 100% nominalnej ekspozycji $16.158,00. Zakładamy również, że spread 

jest już zawarty w cenach otwarcia i zamknięcia. 
 

Scenariusz 

długiego 

działania 

 

Cena wywoławcza 

 

Komisja 
Cena 

zamknięcia 
Zmiana cen 

Zysk/Strata (po 

prowizji) 

Zwrot w % z 

zainwestowanego 

kapitału w 

wysokości 16.158 

USD 

Korzystne $161.58 $16.16 $177.74 10.00% $1,599.64 9,90% 

Umiarkowany $161.58 $16.16 $165.62 2.50% $387.79 2.40% 

Niekorzystne $161.58 $16.16 $80.79 -50,00% -$-8,095.16 --50.10% 

Stres $161.58 $16.16 $29.08 -82.00% -$-13,265.72 -82.10% 

Scenariusz 

krótkiego 

występu 

 

Cena wywoławcza 

 

Komisja 
Cena 

zamknięcia 
Zmiana cen 

Zysk/strata (po 

prowizji) 

Zwrot w % z 

zainwestowanego 

kapitału w 

wysokości 16.158 

USD 

Korzystne $161.58 $16.16 $145.42 10.00% $1,599.64 9,90% 
Umiarkowany $161.58 $16.16 $157.54 2.50% $387.79 2.40% 
Niekorzystne $161.58 $16.16 $242.37 -50,00% -$-8,095.16 --50.10% 

Stres $161.58 $16.16 $294.08 -82.00% -$-13,265.72 -82.10% 
 

Powyższe scenariusze pokazują, jak może wyglądać Twoja inwestycja. Należy zawsze pamiętać, że zmienne ruchy cen mogą 

szybko doprowadzić do zysku lub straty na inwestycjioraz że niewielki procent zmiany ceny może spowodować znaczące zmiany 

w zwrotach z inwestycji ze względu na efekt dźwigni finansowej.  



Powyższy przykład zakłada transakcję handlową tego samego dnia (lub w ciągu dnia) i dlatego nie obejmuje kosztów 

przetrzymywania przez noc (lub swapów). Szczegóły dotyczące opłat za swapy znajdują się w sekcji Koszty transakcyjne poniżej.  
Uwaga: Ze względu na zasadniczo różne warunki rynkowe mające zastosowanie do poszczególnych instrumentów finansowych, 

koszty transakcyjne, które oprócz swapów obejmują spready i prowizje, różnią się odpowiednio. Powyższe stanowi wierne 

wskazanie zakresu, w jakim wspomniane koszty mogą wpływać na wyniki finansowe. Podczas gdy w powyższym przykładzie 

prowizja jest podana oddzielnie, cena zawiera spread. Podatki nie są uwzględniane i/lub obliczane. 

 

 

Co się stanie, jeśli TeleTrade-DJ International Consulting nie będzie w stanie wypłacić 

pieniędzy? 
 

Jeśli TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec użytkownika, 

wówczas użytkownik może stracić całą wartość swojej inwestycji (tj. saldo konta utrzymywane w Spółce). Jednakże, Spółka jest 

członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, który obejmuje uprawnionych klientów do maksymalnej kwoty 20.000 euro 

na osobę. Dalsze szczegóły można znaleźć tutaj. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. oddziela wszystkie fundusze klientów 

detalicznych od swoich własnych funduszy zgodnie z zasadami CySEC dotyczącymi zabezpieczenia instrumentów finansowych i 

funduszy należących do klientów, dlatego fundusze klientów detalicznych nie podlegają ryzyku jakichkolwiek postępowań 

przeciwko Firmie. 

 

Jakie są koszty? 
 

Koszty transakcji: poniższa tabela przedstawia różne rodzaje kosztów związanych z handlem CFD na akcje. 
 

 

Jednorazowe 

koszty 

wejścia lub 

wyjścia 

Rozsyłka 

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna (bid) i sprzedaży (ask) określonego 

instrumentu, którym handlujesz. Koszt ten odnosi się do wszystkich transakcji 

handlowych i jest realizowany za każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz 

transakcję. Kwota spreadu, którą poniesiesz dokonując transakcji na konkretnym 

CFD na akcje jest ujawniona tutaj. 

Komisja 

Jest to prowizja, którą płacisz przy zakupie i sprzedaży instrumentu. Koszt ten 

może nie być naliczany dla niektórych typów rachunków. Tutaj możesz 

sprawdzić, czy prowizja dotyczy rachunku handlowego danego typu. 

Przeliczanie waluty  

Jest to koszt przeliczenia zrealizowanych zysków i strat, jak również wszelkie 

koszty i opłaty za handel instrumentami denominowanymi w walucie innej niż 

waluta Państwa rachunku. Np. będzie to miało zastosowanie do handlu akcjami 

USA, które są denominowane w USD na kontach denominowanych w EUR, ale 

nie będzie miało zastosowania do tego samego handlu na kontach USD. 

Koszty 

bieżące 
Zamień 

Jest to koszt finansowania za utrzymanie otwartej pozycji przez noc. Koszt 

swapu może być dodatni lub ujemny w zależności od instrumentu, który ma być 

przedmiotem handlu. Długie i krótkie punkty swapowe dla każdego 

oferowanego instrumentu są ujawnione tutaj. 
 

Jak długo powinienem go trzymać i czy mogę wcześniej wyjąć pieniądze? 
 

Dla CFD na akcje nie ma zalecanego lub minimalnego okresu utrzymywania pozycji. Powinieneś upewnić się, że monitorujesz 

produkt przez cały czas, aby określić, kiedy jest odpowiedni czas na zamknięcie pozycji, co może być zrobione w dowolnym 

momencie podczas godzin rynkowych, które mogą być bardzo różne dla CFD na różne akcje w zależności od tego, w jakich krajach 

i na jakich rynkach takie papiery wartościowe są notowane. Zobacz godziny handlu i szczegółowe warunki handlowe produktów 

tutaj. Masz kontrolę nad tym, kiedy otworzyć i zamknąć swoją pozycję. Należy jednak pamiętać, że możemy zamknąć Twoją 

pozycję bez Twojej uprzedniej zgody, jeśli nie utrzymasz wystarczającej marży na swoim koncie lub transakcja może zostać 

zamknięta z powodu ustawionego przez Ciebie stop loss lub take profit. Wszelkie otwarte pozycje na rachunku mogą zostać 

automatycznie zamknięte, jeśli dostępne środki spadną poniżej 50% (dla rachunków detalicznych) lub poniżej 20% (dla rachunków 

profesjonalnych) marginesu wymaganego do otwarcia tych pozycji. W każdej chwili mogą Państwo zażądać wypłaty dostępnych 

środków na swoim rachunku, co zostanie przetworzone, jeśli będzie to możliwe, tak szybko jak to możliwe lub następnego dnia 

roboczego. Obowiązują minimalne kwoty wypłat. Niektóre banki mogą pobierać opłaty za transakcje. 

 

Jak mogę się skarżyć? 
 

Jeśli chcesz złożyć skargę, powinieneś wysłać e-mail z pełnym opisem problemu, z którym się spotkałeś na adres 

complaint@teletrade.eu. Po złożeniu pisemnej skargi członek naszego zespołu wyśle elektroniczne potwierdzenie odbioru na 

zarejestrowany adres e-mail Skarżącego w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania, aby sprawdzić, czy Spółka otrzymała 

pisemną skargę. Jeśli nie jesteś zadowolony z ostatecznej decyzji Firmy, możesz złożyć skargę do Rzecznika Finansowego pod 

adresem  

http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument. 

 

Inne istotne informacje 

https://www.teletrade.eu/pl/about/investor-comp
https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/stock
https://www.teletrade.eu/pl/trade/account-types
https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/stock
https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/stock
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument.


Szczegółowe informacje na temat naszych nielewarowanych CFD na akcje znajdziesz klikając tutaj. Proszę upewnić się, że 

przeczytałeś i zrozumiałeś warunki handlowe, politykę realizacji zleceń zbiorczych i ostrzeżenie o ryzyku wyświetlane w sekcji 

prawnej naszej strony internetowej. 
 

 

https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/stock
https://www.teletrade.eu/about/regulating-documents

