
                             Dokument zaweirający  

kluczowe informacje 
Cel 
Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat produktów inwestycyjnych. To nie jest materiał marketingowy. 

Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tych 

produktów oraz pomóc Ci porównać je z innymi produktami. 

Produkt 
Nazwa produktu: Kontrakty na różnice z bezpośrednim dostępem do rynku 

 

Nazwa producenta: BDSwiss Holding Ltd (“Firma” or “BDSwiss”), jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską 

Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySec) pod numerem licencji 199/13. Po więcej informacji zadzwoń +49 

3021446991 lub odwiedź stronę internetową Firmy pod adresem eu.bdswiss.com lub eu.swissmarkets.com . 

 
Ten dokument był ostatnio aktualizowany 26 października 2020 r. 

CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni 

finansowej. 79.5% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami 

CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na 

wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Czym jest ten produkt? 
Rodzaj 

Kontrakty na różnice z bezpośrednim dostępem do rynku („DMA CFD”) są produktem objętym umową lewarowaną, zawartą 

z Firmą na zasadzie dwustronnej. DMA CFD to zlecenie, które jest przekazywane bezpośrednio na bazowy rynek fizyczny, 

bez interwencji dealera lub animatora, co skutkuje realizacją w czasie rzeczywistym i prawdziwymi cenami rynkowymi. Po 

zakupie lub sprzedaży produktu (akcji lub ETF) jest on potwierdzany w formie transakcji CFD na rzecz tradera. W modelu 

DMA wycena jest identyczna z ceną na rynku bazowym, więc kontrakty CFD DMA zapewniają pełną przejrzystość rynku, 

pozwalając klientom zobaczyć, jak zabezpieczane są ich zamówienia na rynku bazowym. Handlując kontraktami CFD DMA, 

zyskujesz wszystkie korzyści handlu na prawdziwym rynku, jednocześnie korzystając z dodatkowych korzyści oferowanych 

przez kontrakty CFD. 

 

Korzystając z DMA CFD, inwestujesz w rozwój cen prawie wszystkich aktywów bazowych, w tym tych, które są uważane 

za trudne lub prawie niemożliwe do handlu. Zysk lub stratę oblicza się, określając różnicę w cenie otwarcia i zamknięcia 

pozycji instrumentu bazowego, którym może być waluta, towar, indeks, akcja itp. 

 

DMA CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że płacisz tylko depozyt zabezpieczający, który odpowiada 

ułamkowi faktycznej wartości pozycji. Dzięki dźwigni masz możliwość obracania dużymi wolumenami przy niewielkich 

nakładach kapitałowych, co oznacza, że niewielkie ruchy cen mogą generować wysokie zyski. Otwierając pozycję DMA 

CFD, decydujesz czy chcesz inwestować w rosnące czy spadające ceny aktywów bazowych. Po zamknięciu i otwarciu 

pozycji DMA CFD zmiana ceny zostanie przekalkulowana. Przy zamknięciu zostanie obliczona różnica między ceną przy 

otwarciu pozycji a ceną przy zamknięciu pozycji. Różnica pomnożona przez wolumen obrotu określa zysk lub stratę, w 

zależności od tego, czy kierunek pozycji został ustawiony na spadek, czy wzrost. Kontrakty CFD DMA nie mają 

naturalnego czasu ważności. 
 

Cele 

Celem handlu kontraktami DMA CFD jest spekulowanie na temat zmian cen w perspektywie średnio i 

długoterminowej. Pozwala to inwestorom uzyskać ekspozycję lewarowaną na instrumencie bazowym bez 

konieczności zakupu rzeczywistego instrumentu. 

 

Biorąc pod uwagę dźwigniowy charakter transakcji DMA CFD, inwestor musi zdeponować tylko część nominalnej wartości 

kontraktu będącego przedmiotem obrotu jako początkowy depozyt zabezpieczający. Przykładowo, jeśli inwestor wpłaci 5 

000$ i otworzy 1 akcję na akcjach APPLE po cenie 240 z dźwignią na koncie 1:5, pozycja będzie wymagała początkowego 

depozytu w wysokości $48. W przypadku jakichkolwiek negatywnych ruchów cenowych inwestor traci $1 za każdy ruch 

cenowy o 1 USD. 

 
 

https://eu.bdswiss.com/
https://eu.swissmarkets.com/


Instrument spot DMA CFD nie ma daty zapadalności. Nie ma zalecanego okresu utrzymywania i inwestor decyduje o tym, 

kiedy otworzyć i zamknąć transakcję DMA CFD. 

 

 Musisz mieć odpowiedni balans na swoim koncie i w stosownych przypadkach, zdeponować dodatkowe środki, aby uniknąć     

 zamknięcia otwartych pozycji lub osiągnięcia stop out’u. 
 

Zamierzony inwestor detaliczny  

Kontrakty CFD DMA są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie handlowe i/lub wiedzę 

inwestycyjną w zakresie produktów lewarowanych. Inwestorzy powinni handlować tylko z kapitałem, który mogą stracić. 

Inwestorzy powinni być świadomi, że obrót produktami Firmy może spowodować utratę wszystkich środków 

zdeponowanych na transakcje (w tym wszelkie zyski na rachunku). Inwestorzy zrozumieją profil ryzyka/zysku produktu 

w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami. Biorąc pod uwagę ryzykowny charakter produktów Firmy, inwestorzy 

mogą osiągać wysokie zyski, a także wysokie straty w krótkim okresie czasu. 

 
 

Jakie jest ryzyko i co mogę uzyskać w zamian? 

 
Wskaźnik ryzyka SRI (Summary Risk Indicator) 

Ze względu na cechy handlowe produkt ten uzyskuje 

najwyższą ocenę ryzyka, która wynosi 7 z 7. 

 
Kontrakty DMA CFD są przedmiotem obrotu na 

marginesie i niosą ze sobą ryzyko utraty całego 

początkowego depozytu i/lub inwestycji. Powinieneś 

utrzymywać odpowiedni margines na swoim koncie, 

aby uniknąć stop out’ów i utrzymać otwarte pozycje. 

 

 

 Przed podjęciem decyzji o handlu produktami marżowymi należy wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne, tolerancję 

ryzyka i poziom doświadczenia w zakresie tych produktów. Handel kontraktami CFD DMA jest wysoce spekulacyjny i niesie 

ze sobą wysoki poziom ryzyka. Można stracić cały swój kapitał. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i 

należy upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady. W razie potrzeby 

zasięgnij niezależnej porady. Spekuluj tylko środkami, które możesz stracić. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do 

Główne Ostrzeżenie o Ryzyku. 
 

Scenariusz działania 

 
Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazówką 

niektórych możliwych wyników na podstawie ostatnich zwrotów. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe. 

Dokument dostarczający podstawowych informacji ma zastosowanie do każdego instrumentu DMA CFD. Dla każdej 

transakcji będziesz odpowiedzialny za wybór instrumentu, czas otwarcia i zamknięcia, wielkość transakcji oraz za 

korzystanie z funkcji ograniczania ryzyka (takich jak zlecenia stop loss). Każdy instrument ma inne cechy, takie jak rozmiary 

lota (liczba jednostek, tj. DMA CFD na amerykańskie akcje są przedmiotem obrotu na 1 jednostkę lub 1 akcję). 

 

Poniższe scenariusze obejmują tylko ruch cen, a w scenariuszu ze skrajnymi warunkami pozycja jest zatrzymywana z 

poziomem marży 50% (poziom marży = kapitał własny / marża). 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że możesz nie być w stanie 
łatwo sprzedać swojego produktu, lub możesz być 

zmuszony do sprzedaży po cenie, która ma znaczący 
wpływ na zwrot. Nie ma minimalnego ani zalecanego 

okresu utrzymywania inwestycji/handlu 

Niższe Ryzyko                                           Wyższe Ryzyko 

https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/


Zastosowane założenia: 

 

DMA CFD na akcjach Apple     

Cena otwarcia CO 240 
Wielkość transakcji (na DMA CFD) WT 1 Lot 
Lots size LS  1 
Margines % M 20.00% 
Wymagany Margines (USD) WM = CO x WT x M x LS  48   
Wartość Nominalna Transakcji (USD) N = CO x WT x LS  240 

Balans konta  BK (USD) 5,000.00 



  Scenariusz transakcji: 

 
KUPNO (LONG) 
Scenariusz 
transakcji 

 

Cena 
zamknięcia 

 

Zmiana 
ceny 

 

Zysk/Strata 

 SPRZEDAŻ (SHORT) 
Scenariusz 
transakcji 

 

 
Cena 

zamknięcia 

 

 
Zmiana 

ceny 

 

 
Zysk/Strata 

 

 Korzystny 360 50.% $120   Korzystny 120 -50% $120  
 Umiarkowany 300 25.% $60   Umiarkowany 180 -25% $60  
 Bez zmian 240 0.00% $0   Bez zmian 240 0.00% $0  
 Niekorzystny 120 -50% ($120)  Niekorzystny 360 50% ($120) 
 Skrajny 60 -75% ($180)  Skrajny 420 75% ($180) 

Co się stanie, jeśli BDSwiss Holding Ltd nie będzie w stanie zapłacić? 
W przypadku, gdy Firma nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania finansowego, możesz stracić całą wartość swojej 

inwestycji (tj. Saldo konta utrzymywane w Firmie). Jednak Firma segreguje i oddziela wszystkie środki klientów detalicznych 

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

należących do Klientów. Firma jest również członkiem funduszu kompensacyjnego dla inwestorów, który obejmuje 

uprawnionych klientów do maksymalnej kwoty 20 000 EUR odszkodowania na osobę. Więcej szczegółów można znaleźć 

tutaj. 

Jakie są koszty? 
W zależności od handlowanego produktu możesz ponieść niektóre lub wszystkie następujące koszty: 

 Tabela przedstawia różne rodzaje kosztów związanych z handlem CFD  

  

 

 

 
Jednorazowe 

koszty wejścia 

lub wyjścia 

 
Spread 

Ma zastosowanie do 

wszystkich 

instrumentów 

Spread to różnica między ceną bid (kupna) a ceną ask 

(sprzedaży) konkretnego instrumentu, którym handlujesz. 

Koszt ten jest zwalniany za każdym razem, gdy otwierasz i 
zamykasz transakcję. 

 
Prowizja 

Ma zastosowanie tylko 

do DMA CFD na akcje 

i ETF 

 

Jest to prowizja, którą płacisz, kupując i sprzedając 

instrument. 

 
Wymiana 

waluty 

Ma zastosowanie do 

wszystkich 

instrumentów 

Jest to koszt konwersji zrealizowanych zysków i strat oraz 

wszelkich kosztów i opłat denominowanych w walucie innej 

niż waluta podstawowa rachunku handlowego. 

  
Bieżące koszty 

Swap (Opłata za 

finansowanie) 

Ma zastosowanie do 

wszystkich 

instrumentów 

Jest to koszt za utrzymanie pozycji otwartej przez noc. Koszt 

swapu może być dodatni lub ujemny w zależności od 

instrumentu, który ma być przedmiotem obrotu. 

Jak długo powinienem trzymać pozycję i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
Kontrakty DMA CFD są przeznaczone głównie do handlu średnio i długoterminowego, a w niektórych przypadkach do handlu 

krótkoterminowego lub dziennego. Niektórzy inwestorzy mogą również utrzymywać pozycje CFD do hedżingu lub do 

spekulacji. Nie ma zalecanego okresu utrzymywania pozycji, nie ma również okresu anulowania, a zatem nie ma opłat za 

anulowanie. Inwestorzy mogą handlować (otwierać i zamykać) kontrakty DMA CFD w dowolnym momencie w godzinach 

handlowych rynku. 

 

Nowe rozporządzenia ESMA! Jak to wpływa na Twój handel 

 
Środki Interwencji Produktowej przyjęte przez ESMA w zakresie marketingu, dystrybucji lub sprzedaży CFD inwestorom 

detalicznym wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.: 

1. Ograniczenia dźwignii; 

2. Zasada zamknięcia depozytu na podstawie rachunku i standaryzacja wartości procentowej, po której dostawcy 
kontraktów CFD są zobowiązani do zamknięcia jednego lub więcej otwartych kontraktów CFD inwestora na 

https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/
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poziomie 50%; 

3. Wdrożenie ochrony przed ujemnym saldem na kontach; 

4. Ograniczenie zachęt do obrotu CFD; 

5. Standardowe ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na kontach inwestorów indywidualnych handlujących z 
danym dostawcą CFD. 

 
Co najważniejsze, rozporządzenie ESMA CFD wprowadza maksymalne limity dźwigni, w oparciu o zmienność danego 

instrumentu. 

• 30:1dla głównych par walutowych (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) 

• 20:1 dla pozostałych par walutowych, złota i głównych indeksów (EURPLN, USDRUB, US500) 

• 10:1 dla towarów, pozostałych indeksów akcyjnych (Silver, Oil, Czech Stock Index) 

• 5:1 dla poszczególnych akcji (Google, Apple, BMW) 

• 2:1 dla kryptowalut (Bitcoin, Ethereum, Ripple) 

Dzięki nowemu rozporządzeniu inwestorzy będą musieli umieścić co najmniej 3,3% swojego kapitału jako depozyt 

zabezpieczający w przypadku dużych par walutowych, a nawet więcej w przypadku innych instrumentów. Oznacza to, że 

dla typowej pozycji mini lota (0,1 lot = 10 000 USD dla pary walutowej) wymagane będzie posiadanie co najmniej 333 

USD na koncie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN. 

Jak mogę złożyć reklamację? 
Powinieneś złożyć skargę do Firmy pocztą elektroniczną na adres complaints@bdswiss.com lub support@bdswiss.com lub 

wypełniając odpowiedni formularz na Stronie do kontaktu z nami. Po złożeniu pisemnej skargi członek działu pomocy wyśle 

elektroniczne potwierdzenie odbioru na zarejestrowany adres e-mail Skarżącego w ciągu pięciu (5) dni roboczych po 

otrzymaniu, aby sprawdzić czy firma otrzymała pisemną skargę. Kopię procedury reklamacyjnej Firmy można znaleźć tutaj. 
 

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

http://www.financialombudsman.gov.cy 

 

Inne istotne informacje 
Dodatkowe ważne dokumenty, które powinieneś przeczytać i zrozumieć: 

 

Zasady i Warunki– są to wiążące warunki prawne, które akceptujesz przy otwarciu rachunku handlowego w Firmie. Wszelkie 

spory będą rozstrzygane na podstawie niniejszych Zasad i Warunków 
 

Polityka Prywatności– opisuje niektóre lub wszystkie sposoby, w jakie strona gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i zarządza 

danymi istniejących lub byłych klientów 
 

Oświadczenie o ryzyku – wyjaśnia ilości i rodzaje ryzyka, na jakie narażony jest inwestor, handlując instrumentami 

finansowymi Firmy 
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