
 
 

Syfte: 
Dokumentet innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt 
lag för att hjälpa dig förstå produktens art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig jämföra den med andra 
produkter. 

Produkten: 
Detta CFD-kontrakt på en kryptovaluta erbjuds av A.N. All New Investment LTD (‘’Podjetje”), som är auktoriserat och regleras av 
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) s številko licence 344/17. 

Webbplats: https://legacyfx.eu E-post: support@legacyfx.eu  
Telefonnummer:+35725030673  

Detta dokument skapades/uppdaterades senast 2018-01-01. 

 
 

 

Vad är det för produkt? 
 
Typ: 

CFD-ji na kriptovalute so izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na okencu ("OTC"), tj. trgovanje poteka izven regulirane 
borze ali prizorišča ter med stranko in podjetjem, pri čemer se podjetje strinja, da bo poravnalo v gotovini uspešnost sredstva, za 
katero se odloči stranka špekulirati. S tem CFD-jem lahko špekulirate o gibanju cen (pozitivna ali negativna uspešnost) kriptovalut, 
ne da bi vlagali v ali imeli v lasti osnovno sredstvo, tako da kupujete in prodajate pogodbe, tj. špekulirate o rasti ali padcu cen 
kriptovalut. 

Mål: 
Cilj CFD-ja na kriptovaluto je špekulirati o uspešnosti kriptovalute brez naložbe ali lastništva kriptovalute. Dobiček boste dosegli, če 
je bila vaša špekulacija o uspešnosti (pozitivna ali negativna uspešnost) pravilna, z razliko med začetno ceno in končno ceno 
osnovnega sredstva, kot bi morala biti uspešnost ali utrpeti izgubo dela ali celotnega vašega trgovalnega stanja. osnovno sredstvo 
CFD deluje proti vašim špekulacijam. 
Če želite odpreti pozicijo, morate na svoj račun položiti odstotek skupne vrednosti pogodbe. To se imenuje zahteva po začetnem 
kritju (glejte spodaj). Trgovanje z maržo lahko poveča vaše izgube ali dobičke. 

Privatinvesterare som produkten riktar sig till: 
Trgovanje s temi izdelki ne bo primerno za vsakogar. Običajno pričakujemo, da bodo te izdelke uporabljale osebe, ki so (1) male 
stranke; ali (2) izbirna poklicna stranka, ki: 

i. Imeti ustrezno znanje in/ali izkušnje za razumevanje značilnosti CFD-jev in tveganj, povezanih s trgovanjem s kritjem, 
predhodne izkušnje trgovanja s CFD-ji in/ali drugimi izvedenimi instrumenti, s katerimi se trguje z kritjem, samo na podlagi 
izvršitve (v zadnjih 3 letih); in/ali poklicne kvalifikacije in/ali delovne izkušnje, ki so pomembne za trgovanje s finančnimi 
instrumenti s finančnim vzvodom OTC (v zadnjih 3 letih); 

ii. Imeti sposobnost prevzeti 100-odstotno izgubo vseh vloženih sredstev; 

iii. Imajo visoko toleranco za tveganje; 

iv. Izdelek nameravate uporabiti za kratkoročne naložbe, špekulativno trgovanje, diverzifikacijo portfelja in/ali varovanje pred 
izpostavljenostjo osnovnega sredstva. 

 
 

 

Faktablad – CFD på kryptovalutor 

 

Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplex och som kan vara svår att förstå. 
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Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning? 

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det 
är att produkten ska förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller för att vi inte kan betala dig. Vi har placerat denna produkt på 
nivå 7 av 7, vilket motsvarar den högsta nivån på riskskalan. Det betyder att potentiella förluster förknippade med produktens framtida 
utveckling anses ligga på en mycket hög nivå.  

Vrednosti lahko znatno nihajo v času visoke nestanovitnosti ali tržne/ekonomske negotovosti; takšna nihanja so še pomembnejša, 
če so vaše pozicije s finančnim vzvodom in lahko tudi negativno vplivajo na vaš položaj. Trgujte šele, ko ste priznali in sprejeli 
tveganja. Pazljivo razmislite, ali je trgovanje z izdelki s finančnim vzvodom primerno za vas. 
Var medveten om valutarisk. Det går att köpa eller sälja CFD-kontrakt på en råvara i en annan valuta än basvalutan på ditt konto. 
Den slutliga avkastningen du kan få beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas 
ovan.. 

 

Utvecklingsscenarier 

 Ta dokument s ključnimi informacijami ni specifičen za določen izdelek. Velja za CFD na katero koli kriptovaluto, ki jo ponujamo na 
naši platformi. Vendar je vsak CFD, ki ga vnesete pri nas, specifičen za vas in vaše izbire. Odgovorni boste za izbiro osnovne 
kriptovalute; ko odprete in zaprete svojo pozicijo; velikost vašega položaja (in s tem zahtevano maržo); in ali uporabiti katera koli 
orodja za obvladovanje tveganja, ki jih ponujamo, kot so naročila za zaustavitev izgube. Na vsako vašo pozicijo bodo vplivale tudi 
druge odprte pozicije, ki jih imate pri nas. Te osnovne kriptovalute, ponujene za vsak CFD, bodo pomembno vplivale na tveganje in 
donos vaše naložbe.. 

Tabela prikazuje denar, ki bi ga lahko zaslužili ali izgubili v različnih scenarijih. Scenariji predvidevajo, da se odločite za nakup 1 
pogodbe CFD v zvezi z osnovnim sredstvom kriptovalute. Cena nakupa ene pogodbe kriptovalute je 10.000,00 USD. To pomeni, da 
če kupite eno pogodbo za kriptovaluto, boste imeli "navidezno izpostavljenost" osnovnemu sredstvu v višini 10.000,00 USD (1 
pogodba x nakupna cena 10.000,00 USD). Vendar vam ni treba vložiti vseh 10.000,00 $. Ob predpostavki, da je začetna marža za 
to CFD na kriptovaluto 50 %, boste morali položiti le 5.000,00 USD, kar bo povzročilo izpostavljenost s finančnim vzvodom 1:2. 
Scenariji prav tako predvidevajo, da poleg našega razmika zaračunamo dnevni odstotek financiranja čez noč (strošek zadrževanja 
čez noč) v višini -0,5 %, vendar ni drugih provizij. V tem primeru bi dnevno financiranje čez noč znašalo -50 $ (1 pogodba x cena 
10.000,00 $ x dnevni odstotek financiranja čez noč -0,5 %). 
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LÅNG 

Utvecklingssce

nario 

 
Dejanja 

 
Dan 1 zaključne 

cene  

 

Dejanja Dan 2 

zaključne cene 

 
Vinst/Förlust 

Dan 1 

 
Vinst/Förlust Dan 2 

Fördelaktigt 
Prodajna cena se poveča in vi zaprete 

pozicijo 

$10250 $10260 $250 $210 

($260 profit, $-50 fee) 

Måttligt 
Prodajna cena pade in vi zaprete 

pozicijo 

$9998 $9995 $-2 $-55 

($5 loss + $50 fee) 

Ofördelaktigt 
Prodajna cena pade in vi zaprete 

pozicijo 

$9950 $9965 $-50 $-85 

($35 loss + $50 fee) 

Stress 
Prodajna cena hitro pade in izločimo 

vas s klicem kritja 

$9100 $9000 $-900 $-1050 

($1000 loss + $50 fee) 

 

Zgornji stresni scenarij kaže, kako lahko majhna gibanja cen hitro povzročijo izgube in v teh okoliščinah povzročijo prisilno zaprtje 
vaše pozicije. V tem stresnem scenariju nam lahko dolgujete dodaten denar, vendar je izguba omejena na stanje vašega računa, 
saj nudimo zaščito lastniškega kapitala negativnega stanja.To ne upošteva situacije, ko vam ne moremo plačati. Prikazani 
scenariji ponazarjajo, kako bi lahko bila vaša naložba uspešna. Primerjate jih lahko s scenariji drugih izdelkov. Predstavljeni scenariji 
so ocena prihodnje uspešnosti in niso natančni kazalniki. Kaj boste dobili, se bo razlikovalo glede na to, kako deluje trg in kako dolgo 
boste obdržali naložbo. 

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko 
prav tako vpliva na znesek, ki ga dobite nazaj. Ta scenarij uspešnosti predvideva, da imate samo eno odprto pozicijo in ne upošteva 
negativnega ali pozitivnega kumulativnega stanja, ki ga lahko imate, če imate pri nas več odprtih pozicij. 
Pomembno opozorilo:  
“Tržnega razvoja v prihodnosti ni mogoče natančno predvideti. Prikazani scenariji so samo navedba nekaterih možnih 
rezultatov na podlagi nedavnih donosov. Dejanski donosi so lahko nižji.” 

Vad händer om Podjetje  inte kan betala? 
Družba je članica Odškodninskega sklada za vlagatelje (v nadaljnjem besedilu "sklad"), ki krije neprofesionalne stranke, kot je 
opredeljeno v politiki odškodninskega sklada za vlagatelje, v okoliščinah, ko družba bodisi ne more vrniti svojim zajetim strankam 
sredstev, ki jim jih dolguje, in/ ali ne more vrniti finančnih instrumentov zajetim strankam, ki jih družba ima ali nadzoruje na svojih 
računih v imenu strank. Najvišji znesek odškodnine, ki ga krita stranka lahko prejme s strani Sklada, je 20.000 € (dvajset tisoč evrov). 

Vad kostar det? 
Glavni strošek ali provizija trgovanja s CFD-ji je vključen v tako imenovani razmik, kar je razlika med prodajno in nakupno ceno. 
Razpon je fiksen in si ga lahko skupaj z drugimi posebnimi informacijami o izdelku ogledate v listih s tržnimi informacijami, ki jih 
najdete tukaj: https://legacyfx.eu/trading-conditions 

Hur kan jag klaga? 
Om du vill göra ett klagomål kan du skicka det via e-post till complaints@legacyfx.eu  ali po pošti na Q Tower, 5th floor, Ioanni 
Kondylaki 47, 6042, Larnaca, Cyprus. 

Annan relevant information 
Razdelek s pravnimi dokumenti na našem spletnem mestu vsebuje pomembne informacije o vašem računu. Zagotoviti morate, da ste 
seznanjeni z vsemi pogoji in pravilniki, ki veljajo za vaš račun. Za vse informacije, ki jih ne najdete v tem KID ali na spletnem mestu 
podjetja na www.legacyfx.eu, nas kontaktirajte po e-pošti na support@legacyfx.eu 
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