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Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego produktu. Nie jest to materiał marketingowy. Przedstawienie tych informacji 
jest wymagane przez prawo, aby pomóc w zrozumieniu natury, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat związanych z inwestowaniem w ten produkt. 
Inwestorom zaleca się zapoznanie z tym dokumentem w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej inwestowania. HYCM identyfikuje ten produkt jako 
złożony i dlatego może być on trudny do zrozumienia dla inwestorów nieposiadających doświadczenia i/lub wiedzy. 

Produkt - CFD na Forex 
Produkty te są wytwarzane i dystrybuowane przez HYCM (Europe) Ltd, CIF: 259/14, który jest spółką zależną od HYCM Group. Zadzwoń 
+35725245750 lub odwiedź www.hycm.eu , aby uzyskać więcej informacji.

Data wydania: 03.01.2018 Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2022  

Masz zamiar kupić produkt, który jest złożony i może być trudny do zrozumienia. 

Czym jest ten produkt? 

Typ 

Kontrakt różnicy kursowej (CFD) jest pozagiełdowym (OTC) lewarowanym instrumentem finansowym, którego wartość określa się na podstawie wartości aktywów 
bazowych. Efekt dźwigni jest cechą charakterystyczną kontraktów CFD. Handel walutami zawsze odbywa się w parach walutowych (np. EUR/USD) i polega na 
jednoczesnym kupnie i sprzedaży dwóch różnych walut. Pierwsza wymieniona waluta pary walutowej nazywana jest walutą bazową, a druga waluta - 
kwotowaną. Zysk i strata będą narastać w walucie "kwotowanej". Kontrakty CFD na waluty muszą być zawsze rozliczane finansowo, a nie poprzez fizyczne lub 
możliwe do dostarczenia rozliczenie walut. 

Cele 
Celem CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania lewarowanej ekspozycji na zmiany wartości powiązanej pary walutowej (czy to w górę, czy w dół). Ekspozycja 
jest lewarowana, więc CFD wymaga jedynie niewielkiej części wartości referencyjnej kontraktu, która ma zostać zaksięgowana z góry jako początkowy depozyt 
zabezpieczający. Za każdy punkt, o który cena produktu zmienia się na korzyść inwestora, uzyskuje on zysk o wielkości, która jest ilorazem tej zmiany i liczby 
jednostek CFD zakupionych lub sprzedanych. W sytuacji, kiedy cena porusza się w kierunku niekorzystnym wobec założeń kontraktu inwestora, powstaje strata. 
Na przykład, jeśli uważasz, że wartość EUR wzrośnie w stosunku do USD, kupujesz EURUSD (zajmujesz pozycję "długą") z zamiarem późniejszej sprzedaży pary 
po wyższej cenie. Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży jest Twoim zyskiem, minus wszelkie ewentualne koszty (szczegóły poniżej). Jeśli uważasz, że 
wartość EUR spadnie w stosunku do USD, sprzedajesz EURUSD (zajmujesz pozycję "krótką") po określonej wartości, oczekując, że później odkupisz parę po 
niższej cenie, co spowoduje, że zapłacimy Ci różnicę, pomniejszoną o wszelkie ewentualne koszty (szczegóły poniżej). Jednakże, w obu przypadkach, jeśli rynek 
porusza się w przeciwnym kierunku, a Twoja pozycja zostaje zamknięta, albo przez Ciebie, albo w wyniku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego 
(margin call) (szczegóły poniżej), jesteś nam winien kwotę każdej poniesionej straty wraz z wszelkimi kosztami. Aby otworzyć pozycję i zabezpieczyć nas przed 
ewentualnymi stratami, które ponosisz, musisz wpłacić procent całkowitej wartości kontraktu na swoje konto. Nazywa się to wymogiem posiadania depozytu 
zabezpieczającego. Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego może zwiększyć wszelkie możliwe straty lub zyski. 

Zamierzony inwestor detaliczny 
Handel tymi produktami nie będzie odpowiedni dla wszystkich. Zwykle oczekujemy, że z produktów tych będą korzystać osoby, które: a) posiadają tolerancję 
ryzyka; b) handlują pieniędzmi, na których stratę mogą sobie pozwolić; c) mają doświadczenie i dobrze czują się w handlu na rynkach finansowych oraz 
rozumieją wpływ i ryzyko związane z korzystaniem z depozytów zabezpieczających i d) ich cele inwestycyjne różnią się w zależności od potrzeb - od ogólnych, 
spekulacji i krótkoterminowej ekspozycji na rynek/instrument finansowy po inwestycje i długoterminową ekspozycję. 

Jakie jest ryzyko i potencjalne zyski? 
Wskaźnik ryzyka i zysku 

Niższe 
ryzyko 

Wyższe 
ryzyko 

Zazwyczaj niższe zyski Zazwyczaj wyższe zyski 

Nie ma zalecanego lub minimalnego okresu przetrzymywania tego 
produktu. Ze względu na zmienność rynku możesz być zmuszony do 
kupna lub sprzedaży CFD po cenie, która znacząco wpłynie na to, jak wiele 
otrzymasz z powrotem. 

Zbiorczy wskaźnik ryzyka stanowi poradę dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przedstawia, jak bardzo prawdopodobne 
jest, że produkt spowoduje stratę pieniądzy z powodu ruchów na rynkach lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Produkty, które pojawiają się w niższej 
kategorii, nie gwarantują inwestycji wolnej od ryzyka. Produkty te należą do tej kategorii, ponieważ mogą oferować większe ryzyko w zamian za wyższe zyski, a ich 
cena może odpowiednio wzrosnąć i spaść. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Pozwala to ocenić, że potencjalne straty 
wynikające z przyszłych zmian wartości produktu znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Kontrakty CFD to produkty lewarowane, które ze względu na ruchy na 
rynku produktów bazowych mogą generować straty w szybkim tempie. Nie istnieje ochrona kapitałowa przed ryzykiem rynkowym, kredytowym lub  ryzykiem  
płynności. Uważaj na ryzyko walutowe: Możliwe jest kupno lub sprzedaż CFD w walucie, która różni się od waluty bazowej Twojego konta. Ostateczny zwrot zależy 
od kursu wymiany między obiema walutami. Na przykład prowadzenie konta handlowego w dolarach amerykańskich i handel kontraktami CFD, które nie są 
wyceniane w dolarach amerykańskich, podlega ryzyku kursowemu. Ryzyko to nie jest brane pod uwagę w powyższym wskaźniku. W niektórych okolicznościach 
może zaistnieć potrzeba dokonania dodatkowych płatności w celu zrekompensowania strat. Jeśli depozyt zabezpieczający na Twoim koncie spadnie poniżej 50% 
całkowitego depozytu początkowego wymaganego dla wszystkich CFD na Twoim koncie, wówczas musimy zamknąć jedną lub więcej Twoich pozycji. Możesz zatem 
stracić całą swoją inwestycję. Jednakże, całkowita strata, którą możesz ponieść, nigdy nie przekroczy zainwestowanej kwoty. Firma zapewnia swoim klientom 
Ochronę przed ujemnym saldem. 

http://www.hycm.eu/
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Scenariusze wyników 
Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazówką pewnych możliwych wyników na podstawie 
aktualnych zwrotów. Wszelkie zwroty z inwestycji, które otrzymujesz, zależą od tego, jak zachowuje się rynek i jak długo utrzymujesz CFD. Rzeczywiste zwroty 
mogą być niższe. Liczby te nie uwzględniają Twojej sytuacji podatkowej, co może mieć wpływ na to, jak wiele otrzymasz z powrotem. Scenariusz warunków 
skrajnych określa, co możesz otrzymać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Poniższa 
Tabela 1 pokazuje, ile pieniędzy możesz potencjalnie zyskać lub stracić w zależności od scenariusza. Każdy ze scenariuszy oparty jest na przebiegu inwestycji 
na rachunku z tylko jedną otwartą pozycją. Jednak na każdy scenariusz wpływ będą miały również inne otwarte u nas pozycje. Scenariusze zakładają również, 
że nie dokonujesz żadnych dalszych wpłat na swoje konto w celu spełnienia wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call). Zakładając, że 
zdecydujesz się kupić 1 lot CFD EURUSD w cenie 1.1923 będziesz posiadał hipotetyczną ekspozycję na zmiany wartości aktywów bazowych o wartości 100 
000 EUR lub 119 230 USD.  Aby pokryć  wymaganą wartość  depozytu zabezpieczającego, należało będzie zdeponować co najmniej 3 330 EUR/ 3 970.36 
USD co stanowi 3.33% (dźwignia 1:30). W tym scenariuszu wartość minimalnej zmiany ceny (pips) EURUSD wynosi 0.00001, dlatego pomnożenie wielkości 
kontraktu przez wartość ticka daje wartość potencjalnego zysku lub straty za każdy minimalny ruch ceny, tj. 1 USD. 

Forex 

Nazwa 
Symbol 

Min. 
Spread 

Wielkość 
Lota 

Min. 
Rozmiar 
Handlu 

Tick Wartość 
Ticka 

Depozyt 
zabezpieczający 

Waluta Dźwignia 

Euro vs USD EURUSD 1.5 
100 000 

EUR 1 000 EUR 
0.00001 

USD 1.00 USD 3.33% EUR 1:30 

EURUSD 

EURUSD Cena otwarcia C 1.1923 

Wielkość handlu WH 100 000 EUR 

Depozyt zabezpieczający % D 3.33% 

Depozyt zabezpieczający (USD) DZ = C x WH x D 3 974.34 USD 

Wartość nominalna handlu WN = DZ/D 119 230.00 USD 

Poślizg dodatni lub ujemny (+2) pipsy stosowane do ceny zamknięcia Zysk/Strata zawiera poślizg 

Table 1 

KUPNO 
Scenariusz 
wyników 

Cena 
zamknięcia 

Zmiana ceny Zysk/Strata 
SPRZEDAŻ 
Scenariusz 
wyników 

Cena 
zamknięcia 

Zmiana ceny Zysk/Strata 

Korzystny 1.2102 
(+0.0002) 

1.50% 1 810 USD Korzystny 1.1744 
(-0.0002) 

-1.50% 1 810 USD 

Umiarkowany 1.1983 
(+0.0002) 

0.50% 620 USD Umiarkowany 1.1863 
(-0.0002) 

-0.50% 620 USD 

Niekorzystny 1.1744 
(-0.0002) 

-1.50% -1 810 USD Niekorzystny 1.2102 
(+0.0002) 

1.50% -1 810 USD 

Stres 1.1327 
(-0.0002) 

-5% -5 980 USD Stres 1.2519 
(+0.0002) 

5% -5 980 USD 

Co się stanie, jeśli HYCM nie będzie w stanie wypłacić środków? 
Jeśli HYCM nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wobec Ciebie, możesz stracić wartość swojej inwestycji. HYCM jest członkiem 
Investor Compensation Fund (ICF) dla klientów CIFs. W związku z tym, w przypadku, gdy HYCM staje się niewypłacalny i nie jest w stanie wypłacić pieniędzy 
swoim klientom, klienci detaliczni mogą być uprawnieni do rekompensaty w wysokości 90% skumulowanych roszczeń objętych gwarancją inwestora lub kwoty 
20 000 EUR, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. 

Jakie są koszty? 
Redukcja zwrotów pokazuje, jaki wpływ na zwrot z inwestycji będą miały wszelkie opłaty, które uiścisz. Koszty całkowite uwzględniają opłaty jednorazowe, 
bieżące i dodatkowe. Wykazane kwoty stanowią skumulowane koszty produktu dla trzech różnych okresów przetrzymywania. Liczby te zakładają 
zainwestowanie 1 000 USD w kupno 1 lota kontraktów CFD na EURUSD. Liczby są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Scenariusze inwestycji (1 000 
USD) 
KUPNO 1 lot EURUSD 

Jeśli zamkniesz pozycję tego 
samego dnia (śróddzienna) 

Jeśli zamkniesz pozycję po 1 
dniu 

Jeśli zamkniesz pozycję po 10 dniach 

Koszt całkowity [2.50%] [2.89%] [6.40%] 

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje kategorii opłat i ich znaczenie oraz wpływ, jaki mogą mieć na Twoją inwestycję. Orientacyjne 
przykłady kosztów i opłat można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

https://www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
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Jednorazowe 
koszty wejścia i 
wyjścia 

Spread 1,5% 

Różnica pomiędzy ceną kupna ("bid") a ceną sprzedaży ("ask") nazywana jest spreadem. Koszt ten jest 
ponoszony za każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję. Stały spread jest oferowany w 
większości przypadków. Spread zmienny ma zastosowanie do niektórych ofert produktowych. Na przykład: 
kurs kupna (bid) EURUSD wynosi 1.13250, a sprzedaży (ask) 1.13268, różnica wynosi 0.00018, co stanowi 
1.8 pipsa i jest równe 18 
USD kosztu otwarcia transakcji (okrągły lot). 

Przewalutowa
nie 

Nie 
dotyczy 

Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są denominowane 
w walucie innej niż waluta bazowa Twojego konta, zostaną przeliczone na walutę bazową Twojego konta, a 
opłata za przeliczenie waluty zostanie z niego pobrana. 

Prowizja 0.8% 

Od każdej transakcji może zostać naliczona prowizja. Dla wszystkich typów oferowanych kontraktów CFD, 
prowizja nie jest wliczona do podanej ceny i zamiast tego zostanie uzgodniona z Tobą przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji i zostanie wyświetlona na wyciągu wysłanym do Ciebie. W takim przypadku, 
prowizje zostaną pobrane z Konta. Prowizje i opłaty mogą być okresowo zmieniane bez uprzedniego 
powiadomienia. Na przykład : handlując EURUSD na koncie Raw, na którym zobaczysz cenę kupna/sprzedaży 
1.13250/1.13253, sprawi, że poniesiesz koszt spreadu w wysokości 3 USD i 8 USD prowizji za lot. 

   Marża (jeśli 
   dotyczy) N/A Ceny wykorzystywane w handlu mogą zawierać narzut, który jest opłatą doliczoną do spreadu przez 

dostawcę płynności/ceny. 

Koszty stałe    Opłata za 
kumulację 

0.39% in 
acquisto 

  0,24% in  
vendita 

Za każdą noc, przez którą pozycja jest otwarta, naliczany jest opłata za kumulację (swap). Opłata za 
kumulację może być dodatni lub ujemny, w zależności od kierunku pozycji inwestora i stosowanej stopy 
procentowej. Im dłużej pozycja jest utrzymywana, tym większe koszty związane z rolowaniem . Na 
przykład: jeśli utrzymasz transakcję EURUSD przez noc ze średnią ceną 1,13000, kurs swap dla transakcji 
kupna wyniesie -1.25% (ok.-3.9 USD), a dla transakcji sprzedaży kurs swap wyniesie -0.75 (ok. 2,35 
USD). Więcej szczegółowych przykładów można znaleźć w Kosztach i Opłatach. 

Inne koszty 

Opłaty za brak 
aktywności 

Koszt stały 
Un conto viene considerato dormiente o inattivo se non vi è stata alcuna attività per un periodo continuo di 
90 giorni. A questi conti verrà addebitata una commissione amministrativa di US $ 10,00 (o il valore 
equivalente nella valuta di base del conto), ogni mese, fino alla ripresa dell'attività del conto; il conto è 
chiuso; o se il saldo del conto raggiunge lo zero (0). 

Opłaty za 
wypłatę 
środków 

Koszt stały 
Konto uznaje się za uśpione lub nieaktywne, jeśli nie zanotowano na nim żadnej aktywności przez 
nieprzerwany okres 90 dni. Z kont tych pobierana będzie opłata administracyjna w wysokości 10,00 USD 
(lub równowartość w walucie bazowej konta) miesięcznie, aż do momentu wznowienia aktywności na 
koncie, zamknięcia konta lubgdy saldo konta osiągnie zero (0). 

Opłaty za 
wpłatę 

środków 

Nie 
dotyczy 

HYCM nie będzie pobierał żadnych opłat za wpłatę środków na Konto. Wpłata środków może być 
dokonana za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub innych dostępnych opcji płatności, które 
oferujemy online. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że 

przy dokonywaniu wpłaty za pomocą przelewu bankowego, bank wysyłający i bank korespondent mogą 
pobierać opłaty zgodnie z własną strukturą opłat. 

Koszty 
dodatkowe Poślizg 1,00% 

Poślizg odnosi się do różnicy pomiędzy oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której transakcja jest 
realizowana. Ceny instrumentów finansowych zmieniają się kilkakrotnie w ciągu sekundy, co może 
spowodować, że system transakcyjny wykona transakcję po cenie innej niż żądana. Na przykład: 
handlujesz EURUSD i chcesz zamknąć swoją transakcję po cenie 1.13250, ale system wykonuje polecenie 
po następnej dostępnej cenie, 1.13260 lub 1.13240, co może spowodować zwiększenie zysku lub straty o 
10 USD. 

Jak długo powinienem utrzymywać otwartą transakcję i kiedy mogę ją zamknąć? 
Nie ma zalecanego okresu posiadania otwartej transakcji, ale CFD są zazwyczaj przetrzymywane przez mniej niż 24 godziny. Możesz otworzyć i zamknąć 
kontrakt CFD na parę walutową w dowolnym momencie w godzinach pracy rynku. Nie istnieje żaden czas zamknięcia i żadne opłaty za anulowanie. CFD 
wygasają, gdy inwestor zdecyduje się na zamknięcie transakcji lub w przypadku, gdy nie posiada wymaganego depozytu zabezpieczającego. 

Jak mogę złożyć skargę? 
W przypadku potrzeby złożenia skargi, dział ds. Zgodności jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem rozpatrywania skarg i można się z nim skontaktować 
pod następującym adresem: The Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, the Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 lub 
pocztą elektroniczną: complaints@hycm.com. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na skargę, mogą Państwo skierować skargę do Rzecznika 
Finansowego Republiki Cypryjskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Firmy Polityka Rozpatrywania Skarg. 

Inne istotne informacje 
Inwestorzy zobowiązani są do sprawdzania Warunków Handlowych i Dokumentów Prawnych regularnie, ponieważ mogą być one aktualizowane w dowolnym 
momencie bez uprzedniego powiadomienia. Inwestorzy muszą wyrazić zgodę na wszelkie zmiany, które w nich zaszły, jeśli chcą nadal korzystać z usług lub 
funkcji platformy handlowej. 

https://www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Terms_of_Business.pdf
https://help.hycm.com/hc/en-us/articles/115004453705-Legal-Documents
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_EU_Complaints_Handling_Policy.pdf
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