
 

 

                                                                            

 

Документ с ключова информация („ДКИ“) - 

Договор за разлика CFD за стоки 

ЦЕЛ 

Този документ предоставя на клиента ключова информация за договорите за разлика (CFDs) за Стоки, като 

финансов инструмент. Това не е рекламен материал. Информацията е изисквана по закон, за да помогне на 

клиентите да разберат същността, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт, както 

и за да го сравняват с други продукти. 

ПРОДУКТ 

Наименование:  Уиндзор Брокерс Лтд. („Уиндзор Брокерс“, „Компания“) 

Уеб саи ̆т: www.windsorbokers.eu 

Телефонен номер за допълнителна информация: +357 25 500505 

Надзорен орган:  Кипърска комисия за сигурност и обмен ("CySEC") с лиценз номер 030/04 

Дата на изготвяне на ДКИ: Декември 2018 г. Последна актуализация: Август 2020 г.    
 

 

КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ  

ТИП 

 

Договор за разлика („CFD“) е договор с лостов механизъм, кои ̆то позволява на клиента (ите) да 

спекулира с разликата в цената на базовия актив / финансов инструмент. Клиентите имат 

възможността да закупуват договори CFD (или да формират "Дълги позиции"), за да се възползват 

от повишаването на цените на базовия актив / финансов инструмент; или да продават договори 

CFD (или да формират „Къса позиция“), за да се възползват от спад в цените. Цената на CFD се 

получава от стои ̆ността на базисната пазарна цена на актива / финансовия инструмент, която 

може да бъде или текущата („спот“) цена, или предстояща („бъдеща“) цена. Например, ако 

клиентите заемат „дълга“ позиция и цената на основния актив / финансов инструмент се повиши, 

стои ̆ността на договора CFD ще се увеличи и, следователно, клиентите могат да затворят 

позицията с благоприятен резултат, разликата между „ затваряне ”и„ отваряне ”на договора CFD 

е положителна. И обратно, ако клиентите заемат „дълга“ позиция и цената на базовия актив / 

финансов инструмент падне, стои ̆ността на CFD ще намалее и като такива клиентите могат да 

затворят позицията с отрицателен резултат, разликата между „затварянето“ и „отварящата“ цена 

на CFD е отрицателна. Ливъриджът, включен в договора CFD, оказва влияние като увеличава 

печалбите, но и загубите.  

 

ЦЕЛ 

Целта на търговията с договори CFD е да позволи на клиентите да сключват сделки с експозиция 

с ливъридж към движението на стои ̆ността на базовия актив / финансов инструмент (нагоре или 

надолу), без да „купуват“ или „продават“ базовия актив / финансов инструмент . Експозицията е с 

ливъридж, тъи ̆ като CFD изисква само част от условната стои ̆ност на договора да бъде използвана 

като първоначален марж, което е една от ключовите характеристики на търговията с CFD. 

Договорите CFD, основани на „кеш“ цени, нямат предварително определена дата на падеж и 

следователно са безсрочни; обратно на това, договорите CFD, основани на „бъдещи“ цени, имат 

предварително определена дата на падеж, а отворените позиции се „прехвърлят“ към следващия 

търгуем договорен месец. В резултат на това, няма предварително определен период на 

притежание на двата типа договори CFD и клиентите, по свое усмотрение, могат да определят 

периода на притежание въз основа на собствената им стратегия и цели. В случаите, когато 

движението в цената на договор CFD е в обратна посока, спрямо очакваното, а капиталът по 

клиентските сметки намалява, т.е. загубата надвишава първоначалните изисквания за марж, 

поради липса на депозиране на допълнителни средства, за да бъде изпълнено изискването за 

марж, клиентските сметки могат да бъдат спрени. В случаите, когато CFD се основава на 

„бъдещата“ цена на базов актив / финансови инструменти, подлежащи на „прехвърляне“, ако 
клиентите не успеят да поддържат достатъчно средства, за да изпълнят изискването за марж, 

договорът CFD ще бъде автоматично прекратен на датата на падежа. Дружеството запазва 

възможността да прекрати едностранно всеки договор CFD, когато прецени, че условията на 

споразумението между Дружеството и клиент са били нарушени.  

 

Предстои ви да закупите продукт, кои ̆то е сложен и труден за разбиране.  

 

http://www.windsorbokers.eu/
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ЦЕЛЕВИ 

КЛИЕНТ 

НА 

ДРЕБНО 

Договорите CFD са предназначени за клиенти, които имат познания или опит в търговията с 

финансови инструменти с лостов механизъм. Клиентите трябва да разберат как се получават 

цените на договорите CFD, ключовите понятия като марж, търговия с ливъридж, разходи, факта, 

че загубите могат да надхвърлят първоначалната инвестирана сума, както и профила риск / 

възнаграждение на финансовите инструменти, в сравнение с традиционната търговия без 

ливъридж, и да имат възможността да понесат загуби, надвишаващи първоначалната инвестирана 

сума.  

 

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВО ПОЛУЧАВАМ В ЗАМЯНА?  
 

 

 

       По-малък риск                                                                        По-висок риск  

Посоченият по-горе индикатор на риска се отнася до нивото, определено за търговия с договори CFD, в 

съпоставка с търговията с финансови инструменти, които не са с лостов механизъм. Договорите CFD са 

класифицирани като финансови инструменти с наи ̆-висок риск, 7 от 7. Това показва потенциални загуби на много 

високо ниво. Възможно е да бъдат закупени и продадени договори CFD във валута, различна от основната валута 

на клиентските сметки. Резултатът от транзакцията може да зависи от обменния курс на валутите.  

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА  

Клиентът избира по собствена инициатива вида на финансовите инструменти CFD, посоката ("да купува“, "да 

продава", кога да търгува, т.е. „да отваря“ и „да затваря“ отворени позиции, размера на позициите, дали да 

използва всякакви функции за намаляване на риска (като поръчки за стоп-загуби, намаляване на ливъридж и 

т.н.). Всяка отворена позиция се влияе от всяка друга отворена позиция, която се държи отворена, валутен курс, 

брои ̆ партиди, пазарни условия и т.н., които могат да окажат съществено влияние върху риска и възвръщаемостта 

на съответните транзакции.  

Примерът по-долу представя сценарий, основан на закупуването на 1 партида USCRUDE CFD (1 партида = 1000 

барела) 

USCRUDE CFD (в рамките на деня) 

USCRUDE CFD начална цена: (P) 51.40 

Размер на сделката (на CFD): (TS) 1 LOT (1000 Barrels) 

Марж %: (M) 10% 

Ливъридж (L) 1:10 

Изискване за марж ($): MR = P x TS x M $5,140 

Условна стои ̆ност на сделката ($): TN = MR x L $51,140 

 

ПОКУПКА / 

ДЪЛГА 

ПОЗИЦИЯ 

Резултат 

Сценарии ̆ 

Цена при 

затваряне 

 

(вкл. марж) 

Цена 

промяна 

Печалба/ 

З агуба 

ПРОДАЖБА / 

КЪСА 

ПОЗИЦИЯ 

 

Резултат 

Сценарии ̆ 

Затваряне 

цена 

 

(вкл.марж) 

Цена 

промяна 

Печалба/  

Збаг   

Favourable [52.94] 3% +1540$ Favourable [49.86] -3% +1540$ 

Moderate [52.17] 1.5% +770$ Moderate [50.63] -1.5% +770$ 

Unfavourable [49.86] -3% -1540$* Unfavourable [52.94] 3% -1540$* 

Stress [48.32] -6% -3080$* Stress [54.48] 6% -3080$* 

Горните сценарии илюстрират как би могла да се извърши примерната транзакция, в зависимост от движението 

на пазара за съответния финансов инструмент. Цифрите по-горе показват разходите, свързани с транзакцията, 

съгласно пазарното състояние на актива / финансовия инструмент, но не включват разходите, свързани с 

комисиони, суапове и / или прехвърляния, агенти или такси. Отворените CFD транзакции могат да бъдат 

Индикаторът на риска приема, че е възможно да 
не можете да закупите или продадете Вашия CFD 
на цената, която сте очаквали, поради 
нестабилността на пазара, или може да се наложи 
да купите или продадете договора CFD на цена, 
която значително влияе върху това колко ще 
получите обратно. 

1 2 3 4 5 6 7 
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хеджирани и / или затворени в случаите, когато не се поддържа минималният изискван марж. Клиентът може да 

загуби цялата си инвестиция.  

Бъдещите развития на пазара не могат да бъдат предвидени с точност. Показаните сценарии са само 

примери за някои от възможните резултати, базирани на скорошни възвръщения. Реалната 

възвръщаемост може да бъде по-ниска.  

* Загубата е ограничена до салдото на Вашата сметка, тъи ̆ като Компанията предлага Защита срещу 

отрицателен баланс.  

Показаните цифри включват всички разходи на самия продукт. Ако клиентът е продал този продукт с 

посредничеството на трето лиц е или има трета страна, която съветва клиента по отношение на този продукт, 

тези цифри не включват никакви разходи, свързани със заплащане към това трето лице. Цифрите не отчитат 

личната данъчна ситуация на клиента, която може да повлияе също на това колко тои ̆ / тя получава като 

възвръщение.  

“Само за лица, прибиваващи във Франция: В съответствие с изискванията на френския Регулаторен орган 

за финансовите пазари (AMF), всички договори CFD имат вътрешна защита и ще бъдат затворени, когато загубите 

достигнат необходимия марж за отваряне на позицията.”  

 

КАКВО СЕ СЛУЧАВА, АКО ДРУЖЕСТВОТО НЕ Е МОЖЕ ДА ПЛАТИ?  

Макар и да е малко вероятно, ако Дружеството стане неплатежоспособно, клиентите имат право да изискат 

средствата си, държани от Дружеството, чрез Фонда за компенсация на инвеститорите. Имаи ̆ки предвид, че 

законодателството покрива договорите CFD, клиентите имат право да изискват суми до 20 000 евро. 

Допълнителна информация за Фонда за компенсиране на инвеститори може да бъде намерена на уебсаи ̆та на 

CySEC под „Фонд за компенсиране на инвеститори (I.C.F)“ / www.cysec.gov.cy 

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ?  

Таблицата по-долу показва различните разходи, които могат да възникнат при Договори CFD за стоки 

"Еднократна" такса 

при "влизане" и 

позиции"излизане"  

Марж  
Това е разликата между цената „купува“ и цената „продава“, 

предлагани за сделката.  

"Еднократна" такса 

при "влизане"  
Комисионна  

Това е комисионна, начислена при покупка или продажба на 

договор CFD, въз основа на размера на партидата на Вашата 

сделка. Повече информация можете да намерите в клиентския 

портал на компанията.  

   

"Еднократни" такси 

при "влизане" и 

"излизане"  

Валута 

преобразуване  

Реализираните и нереализирани печалби / загуби автоматично се 

преобразуват / деноминират в основната валута на сметките.  

“Текущи” разходи 

при отваряне  

позиции 

Прехвърляне  

/ Суап такси 

или 

Съхранение 

Позициите, държани отворени за една нощ, се облагат със суап 

проценти, суми начислени / изплатени, въз основа на лихвените 

разлики за вземане или отдаване на заем на една валута срещу 

друга. Въпреки това, сметките, които не са подложени на Суап 

таксите, подлежат на такса „Съхранение“, фиксирана, отрицателна 

сума, винаги удържана от клиентските сметки.  

 

 КАК ДЪЛГО ТРЯБВА ДА ГО ПРИТЕЖАВАМ И МОГА ЛИ СИ ВЪЗВЪРНА ПАРИТЕ ПО-РАНО?  

Договорите CFD са предназначени за краткосрочни сделки, в някои случаи, сделки в рамките на деня, и 

обикновено не са подходящи за дългосрочни инвестиции. Няма препоръчителен период на притежание, нито 

период за прекратяване. Клиентите могат да отварят и затварят договори CFD за форекс валутни двои ̆ки, във 

всеки един момент по време на пазарните часове за сделки на всеки CFD.  

http://www.cysec.gov.cy/
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КАК МОЖЕ КЛИЕНТ ДА НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ И / ИЛИ ДА ПОДАДЕ ОПЛАКВАНЕ  

T За да направят запитване, клиентите трябва да се свържат с нашия Екип за обслужване на клиенти, като 

изпратят писмо на електронен адрес support@windsorbrokers.eu. В случаи ̆ че полученият отговор не е 

задоволителен, оплакването трябва да бъде изпратено до complaints@windsorbrokers.eu или формулярът да се 

препрати по пощата, при условие че писмото е официално регистрирано по пощата и се посочва винаги ‘Windsor 

Brokers Center, Compliance Department’ с адрес 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cyprus. Ако 

клиентът счита, че отговорът на оплакването му не е задоволителен, тои ̆ може да отправи жалбата си до 

финансовия омбудсман на Република Кипър. Моля, за повече информация вижте Процедура за оплаквания на 

Дружеството. 

 

УМЕСТНА ИНФОРМАЦИЯ?  

Този дки предоставя обобщение на информацията, свързана със сделките с договори CFD. Тои ̆ е предназначен 

да информира клиентите, в допълнение към информацията, предоставена в „Условия за търговия“ и „Продуктови 

описания“, преди да вземе решение за сделка. Настоящият ДКИ не трябва да бъде считан за съвет. Преди да 

открие сметка и да сключва сделки клиентът е длъжен да прочете цялата документация, неразделна част от 

договора между страните, включваща Договор за клиентска сметка, Договор за онлаи ̆н достъп, Договор за 

мобилна търговия, Декларация за оповестяване на риска, Условия за търговия и Описания на продукта. 

mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaints@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

