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CEL 

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje na temat kontraktów CFD na produkty rynku Forex, jako 

instrumentu finansowego. Nie jest to materiał marketingowy. Zawarte w nim informacje są wymagane przez prawo, 

aby pomóc w zrozumieniu charakteru, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat związanych z tym produktem, a 

także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Twórca produktu:Windsor Brokers Ltd. („Windsor Brokers”, „Spółka”) 

Strona internetowa: www.windsorbrokers.eu 

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji: +357 25 500505 

Organ nadzorujący: Cyprus Security & Exchange Commission („CySEC”) z licencją numer 030/04 

Data sporządzenia KID: Grudzień 2018 r. Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2020 r.  
 

 

CO TO ZA PRODUKT: 

RODZAJ 

 

Kontrakt na różnice kursowe („CFD”) to kontrakt lewarowany, który pozwala klientowi (klientom) 

spekulować na różnicy w cenie instrumentu bazowego / instrumentu finansowego. Klienci mają 

możliwość zakupu (zajęcia długiej pozycji) kontraktu CFD, aby czerpać zyski na wzrostach cen 

instrumentu bazowego / instrumentu finansowego lub sprzedaży (zajęcia krótkiej pozycji) kontraktu 

CFD, aby zyskać na spadkach cen. Cena kontraktu CFD wynika z ceny rynkowej instrumentu 

bazowego / instrumentu finansowego, którą może być albo cena natychmiastowa (cena spot), albo 

cena terminowa (cena futures). Na przykład, jeśli klienci utrzymują pozycję „długą”, a cena 

instrumentu bazowego / instrumentu finansowego rośnie, wzrośnie wartość kontraktu CFD, a zatem 

klienci mogą zamknąć pozycję z zyskiem. Różnica między  kursem zamknięcia i otwarcia dla 

kontraktu CFD będzie dodatnia. I odwrotnie, jeśli klienci utrzymują pozycję „długą”, a cena 

instrumentu bazowego / instrumentu finansowego spada, spadnie wartość kontraktu CFD, a zatem 

klienci mogą zamknąć pozycję ze stratą. Różnica między kursem zamknięcia a kursem otwarcia dla 

kontraktu CDF będzie ujemna. Dźwignia wbudowana w kontrakty CFD powoduje powiększenie 

zarówno zysków, jak i strat.  

 

CEL 

Celem obrotu kontraktami CFD jest umożliwienie klientom przeprowadzania transakcji, z 

zastosowaniem dźwigni finansowej, na zmianach (wzroście lub spadku) wartości instrumentu 

bazowego / instrumentu finansowego, bez konieczności „kupna” lub „sprzedaży” instrumentu 

bazowego / instrumentu finansowego. Ekspozycja jest lewarowana, ponieważ kontrakt CFD wymaga 

tylko części wartości nominalnej kontraktu, aby wykorzystać ją jako wstępny depozyt 

zabezpieczający, co jest jedną z kluczowych cech handlu kontraktami CFD. Kontrakty CFD rozliczane 

gotówkowo nie mają z góry określonej daty zapadalności i dlatego są otwarte; natomiast kontrakty 

CFD oparte na cenach terminowych mają z góry określoną datę wygaśnięcia, jednak otwarte pozycje 

są „przesuwane” na następny miesiąc życia danego kontraktu. Dlatego też nie ma z góry określonego 

horyzontu czasowego dla utrzymywanej pozycji dla każdego rodzaju kontraktu CFD, a klienci ustalają 

okres utrzymywania pozycji w oparciu o własną strategię i cele. W przypadkach, w których ruch cen 

CFD jest odwrotny do oczekiwanego, a kapitał własny na rachunkach klientów zmniejsza się, tj. strata 

przekracza początkowe wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, brak zdeponowanych 

dodatkowych środków w celu spełnienia wymogu dotyczącego depozytu zabezpieczającego, może 

skutkować zamknięciem pozycji klienta (StopOut). W przypadkach, w których kontrakt CFD opiera 

się na cenie terminowej instrumentu bazowego / instrumentów finansowych oraz następuje 
odroczenie rozliczenia (rollover), w przypadku gdy klienci nie utrzymają wystarczających środków na 

pokrycie wymogu depozytu zabezpieczającego, kontrakt CFD zostanie automatycznie zamknięty w 

dacie wygaśnięcia. Spółka zachowuje możliwość jednostronnej terminacji dowolnego kontraktu CFD, 

jeżeli uzna, że warunki umowy między Spółką a klientem zostały naruszone. 

 

Produkt, który zamierzasz kupić, jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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DOCELOW 

Y 

INWESTOR 

INDYWIDU 

ALNY 

Kontrakty CFD są przeznaczone dla klientów posiadających wiedzę lub doświadczenie w handlu 

instrumentami finansowymi z dźwignią. Klienci muszą rozumieć, w jaki sposób obliczane są ceny 

kontraktów CFD, znaczenie ustanawiania depozytu, zasady obrotu instrumentami finansowymi z 

dźwignią, koszty oraz fakt, że straty mogą przekraczać początkowo zainwestowaną kwotę, profil 

ryzyka / zysku instrumentów finansowych w porównaniu z tradycyjnym obrotem, bez wykorzystania 

dźwigni, oraz mieć możliwość ponoszenia strat przekraczających początkowo zainwestowaną kwotę. 

 
 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 
 

 

 

       Niskie Ryzyko                                                    Wysokie Ryzyko 

Powyższy wskaźnik ryzyka odnosi się do poziomu przypisanego do handlu kontraktami CFD, w porównaniu do handlu 

instrumentami finansowymi, które nie są lewarowane. Kontrakty CFD są klasyfikowane jako instrumenty finansowe o 

najwyższym ryzyku, 7 z 7. Wskazuje to na możliwość odnotowania potencjalnych strat na bardzo wysokim poziomie. 

Możliwe jest kupowanie lub sprzedawanie kontraktów CFD w walucie innej niż waluta bazowa rachunku klienta. Wynik 

transakcji może zależeć od kursu wymiany walut. 

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Klient sam wybiera rodzaj kontraktu CFD, kierunek („kupno” „sprzedaż”, kiedy handlować, tj. „otwierać” i „zamykać” 

otwarte pozycje, wielkość ekspozycji, czy zastosować możliwości ograniczania ryzyka (takie jak zlecenia Stop Loss, 

zmniejszenie dźwigni finansowej itp.). Na każdą otwartą pozycję ma wpływ każda inna utrzymywana otwarta pozycja, 

kurs walutowy, wolumen transakcji, warunki rynkowe itp., które mogą mieć istotny wpływ na ryzyko i zwrot 

odpowiednich transakcji.  

Poniższy przykład pokazuje scenariusz oparty na zakupie kontraktu CFD na 1 LOT EURUSD (1 LOT = 100000 EUR). 

EURUSD CFD (pozycja śróddzienna) 
EURUSD CFD kurs otwarcia: (P) 1.2121 

Wolumen (per CFD): 
(TS) 

1 LOT (100000 units of base 

currency) 

Depozyt %: (M) 3.33% 

Dźwignia finansowa:   (L) 1:30 

Wymagany depozyt zabezpieczający (u  (USD): MR = P x TS x M $4040.33 (€3333.33) 

Wartość nominalna transakcji (USD): TN = MR x L $121210 (€100000) 

 

KUPNO / 

DŁUGA 

POZYCJA    

Rodzaj 

Scenariusza 

Kurs 

zamknięcia 

(w tym 

spread) 

Zmiana 

kursu 

Zysk/ 

Strata 

SPRZEDAŻ / 

KRÓTKA 

POZYCJA 

Rodzaj 

Scenariusza 

Kurs 

zamknięcia 

(w tym 

spread) 

Zamknięcia 

kursu 

Zysk/ 

Strata 

Korzystny [1.2485]  3% 3640$ Korzystny [1.1757]  -3% 3640$ 

Umiarkowany [1.2303]  1.5% 1820$ Umiarkowany [1.1939]  -1.5% 1820$ 

Niekorzystny [1.1757]  -3% -3640$* Niekorzystny [1.2485]  3% -3640$* 

Warunków              

skrajnych 

[1.1394]  -6% -7270$* Warunków              

skrajnych 

[1.2848]  6% -7270$* 

Powyższe scenariusze pokazują możliwe zmiany wartości transakcji, w zależności od zmian rynkowych dla danego 

instrumentu finansowego. Powyższe liczby pokazują koszty związane z transakcją, zgodnie z sytuacją rynkową bazy / 

instrumentu finansowego, jednak nie obejmują kosztów związanych z prowizjami, wymianą i / lub przesunięciem 

rozliczenia, pośrednikami lub podatkami. Otwarte pozycje na kontraktach CFD mogą być zabezpieczane i / lub 

zamykane w przypadkach, w których wymóg dotyczący minimalnego depozytu zabezpieczającego nie jest utrzymany. 

Klient może stracić całą inwestycję.  

Wskaźnik ryzyka pokazuje, że możesz nie być w 
stanie kupić lub sprzedać kontraktu CFD po 
zamierzonej cenie, ze względu na zmienność 
rynku, lub że będziesz musiał kupić lub sprzedać 
produkt po cenie, która znacząco wpływa na to, 
ile finalnie otrzymasz. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie 

wskazówką co do niektórych możliwych wyników na podstawie dotychczasowych zysków. Rzeczywiste 

zyski mogą być niższe. 

* Strata jest ograniczona do wysokości środków na rachunku klienta, ponieważ Spółka oferuje ochronę 

przed ujemnym saldem. 

Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu. Jeśli klient dokonał sprzedaży produktu na czyjeś 

zlecenie lub zlecił mu to podmiot zewnętrzny, dane te nie uwzględniają kosztów tego pośrednictwa. Podane kwoty nie 

uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej klienta, co może również wpłynąć na to, jaką kwotę będzie można odzyskać. 

„Dla rezydentów Francji: Zgodnie z wymogami Autorité des marchés financiers (AMF) wszystkie kontrakty CFD mają 

wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną kwotę wymaganego depozytu do otwarcia pozycji. ” 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI SPÓŁKA NIE BĘDZIE W STANIE WYPŁACIĆ ŚRODKÓW? 

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Spółka stanie się niewypłacalna, klienci są uprawnieni do ubiegania się o 

środki finansowe będące w posiadaniu Spółki za pośrednictwem funduszu kompensacyjnego dla inwestorów. Biorąc 

pod uwagę zapisy prawne dotyczące kontraktów CFD, klienci są uprawnieni do dochodzenia kwot do 20 000 EUR. 

Więcej informacji o Investor Compensation Fund można znaleźć na stronie internetowej CySEC pod „Investor 

Compensation Fund (ICF)” / www.cysec.gov.cy 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Poniższa tabela pokazuje koszty, które mogą zostać poniesione, w związku z zawarciem transakcji na kontraktach 

CFD na produkty rynku Forex: 

„Jednorazowy” koszt 

otwarcia i zamknięcia 

pozycji 

Spread 
Jest to różnica między ceną „kupna” i „sprzedaży” notowanego 

instrumentu. 

„Jednorazowy” koszt 

otwarcia pozycji 
Prowizja 

Jest to prowizja pobierana przy zakupie lub sprzedaży kontraktu CFD 

na podstawie wolumenu. Więcej informacji można znaleźć na portalu 

klienta Spółki. 

„Jednorazowy” koszt 

otwarcia i zamknięcia 

Przeliczenie 

waluty 

Zrealizowane i niezrealizowane zyski / straty są automatycznie 

przeliczane / denominowane na waluty bazowe rachunków. 

„Bieżące” koszty 

otwarcia pozycji 

Rollover/ 

stawek 

swapowych lub 

magazynowania 

Pozycje otwarte przez noc podlegają stawkom swapowym - kwotom   

naliczanym / płaconym, na podstawie różnic odsetkowych z tytułu 

pożyczenia lub zaciągnięcia długu w jednej walucie względem drugiej. 

Jednakże, konta niepodlegające opłatom swapowym, podlegają stałej 

opłacie „magazynowania” którą obciążane są zawsze konta klientów. 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Kontrakty CFD są przeznaczone do handlu krótkoterminowego, w niektórych przypadkach do handlu śróddziennego i 

na ogół nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Nie ma zalecanego okresu utrzymywania pozycji ani 

anulowania transakcji. Klienci mogą otwierać i zamykać CFD na parze walutowej w dowolnym momencie w godzinach 

handlu rynkowego dla każdego kontraktu CFD. 

JAK MOGĘ ZADAĆ PYTANIE I/LUB ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Aby złożyć zapytanie, klienci powinni skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres support@windsorbrokers.eu. W przypadku, gdy otrzymana odpowiedź nie jest 

satysfakcjonująca, skargę należy złożyć na adres complaints@windsorbrokers.eu  lub wypełnić formularz, który należy 

przesłać pocztą, z zastrzeżeniem, że list należy przesłać przesyłką poleconą zaadresowaną na „Windsor Brokers Centre, 

Departament Zgodności” w 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cypr.  Jeżeli klient uważa, że jego 

skarga nie została rozstrzygnięta w sposób zadowalający, może skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego 

Republiki Cypryjskiej. Prosimy zapoznać się z  Procedurą składania reklamacji Spółki w celu uzyskania dalszych 

informacji. 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaints@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
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INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Ten dokument zawiera podsumowanie informacji związanych z obrotem kontraktami CFD. Jest przeznaczony do 

informowania klientów, oprócz informacji podanych w „Warunkach handlowych” i „Opisie produktów”, przed podjęciem 

decyzji transakcyjnych. Dokument ten nie powinien być traktowany jako porada. Przed otwarciem konta i dokonaniem 

transakcji klient musi przeczytać całą dokumentację stanowiącą część kontaktu między stronami, w tym Umowa 

rachunku klienta, Umowa o dostępie online, Umowa o handlu mobilnym, Oświadczenie o ryzyku, Warunki handlowe i 

Opis produktów. 

https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
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/

