
 

 

 

                                                    Dokument s ključnimi informacijami ("KID") - CFD future 

NAMEN 

Ta dokument stranki nudi ključne informacije o CFD-jih CFD-ji Future, kot finančnem instrumentu. To ni marketinški 

material. Te podatke zahteva zakon in sicer za pomoč strankam pri razumevanju narave produkta, tveganj, stroškov, 

potencialnih dobičkov in izgub v zvezi s tem produktom in za pomoč strankam, da ga le-te lahko primerjajo z drugimi 

produkti. 

PRODUKT 

Ime: Windsor Brokers Ltd. («Windsor Brokers», «Podjetje») 

Spletna stran: www.windsorbrokers.eu 

Telefonska številka za dodatne informacije: +357 25 500505 

Nadzorni organ: Cyprus Security & Exchange Commission ("CySEC") z licenco številka 030/04  

Datum izdelave KID: December 2018 Zadnja posodobitev: Avgust 2020 
 

 

OPIS PRODUKTA: 

VRSTA 

 

Pogodba z razliko ("CFD") je pogodba s finančnim vzvodom, ki stranki (am) omogoča, da špekulirajo 

z razliko v ceni osnovnega sredstva / finančnega instrumenta. Stranke lahko kupijo (ali 

"Dolgoročno") CFD, da izkoristijo višje cene osnovnega sredstva / finančnega instrumenta; ali 

prodajo (ali  "Kratkoročno") CFD, da bi izkoristili padec cen. Cena CFD-ja izhaja iz cene osnovne 

tržne cene sredstva / finančnega instrumenta, ki je lahko trenutna ("spot") cena ali terminska 

("bodoča"). Na primer, če imajo stranke "dolgoročno" pozicijo in se cena osnovnega sredstva / 

finančnega instrumenta zviša, se bo vrednost CFDja povečala, zato bi lahko stranke zapirale pozicijo 

s pozitivnim izidom, razlika v ceni med "Zapiranjem" in "Odpiranjem" CFD je pozitivna. V 

nasprotnem primeru, če imajo stranke "dolgoročno" pozicijo in cena osnovnega sredstva / 

finančnega instrumenta pade, se bo vrednost CFD-ja zmanjšala, zato bi lahko stranke zapirale 

pozicijo z negativnim izidom, razlika v ceni med "Zapiranjem" in "Odpiranjem" CFD je negativna. 

Vzpostavljeni finančni vzvod v CFD ima učinek povečanja dobička in izgube.  

 

CILJ 

Cilj trgovanja s CFD je omogočiti strankam, da z vplivno izpostavljenostjo sklepajo gibanje vrednosti 

osnovnega sredstva / finančnega instrumenta (navzgor ali navzdol), ne da bi "kupili" ali "prodali" 

osnovno sredstvo / finančni instrument. Izpostavljenost je finančna, saj CFD za začetno maržo 

zahteva le del navidezne vrednosti pogodbe, ki je ena od ključnih značilnosti trgovanja s CFD-ji. 

CFD-ji, ki temeljijo na "gotovinskih" cenah, nimajo vnaprej določenega datuma zapadlosti in zato ne 

zapadejo; nasprotno, CFDji, ki temeljijo na "bodočih" cenah, imajo vnaprej določen datum izteka, 

vendar se odprte pozicije "prenesejo" na naslednji trgovalni pogodbeni mesec. Zato ni nobenega 

vnaprej določenega obdobja hrambe za katero koli vrsto CFD-jev in se stranke lahko odločijo, da 

bodo obdobje hrambe določile na podlagi svoje strategije in ciljev. V primerih, ko je gibanje cen CFD 

v nasprotni smeri od pričakovanega in se kapital lastnih "računov" strank zmanjša, tj. Izguba 

presega začetne zahteve po kritju, nezmožnost pologa dodatnega kritja za izpolnitev zahteve po 

marži, lahko pride do ukinitve računov strank. V primerih, ko CFD temelji na "bodoči" ceni 

podpisanega sredstva / finančnih instrumentov, ki so podvrženi "prenosu", in v primeru, ko stranke 

ne zmorejo pologa dodatnega kritja za izpolnitev zahteve po marži, bo CFD samodejno zaprt na 

datum poteka veljavnosti. Podjetje zadrži pravico do enostranske odpovedi pogodbe o CFD, kadar / 

če meni, da so bili kršeni pogodbeni pogoji med Podjetjem in stranko.  

MALOPROD 

AJNI 

POTROŠNIK 

KATEREMU 

JE 

NAMENJEN 

CFD-ji so namenjeni strankam, ki imajo znanje ali imajo izkušnje s trgovanjem z finančnimi 

instrumenti s finančnim vzvodom. Stranke morajo razumeti, kako nastajajo cene CFD-jev, morajo 

razumeti  koncept marže, trgovanje s finančnim vzvodom, stroške in dejstvo, da izgube lahko 

presežejo začetni vloženi znesek, profil tveganja / nagrade finančnih instrumentov v primerjavi s 

tradicionalnim trgovanjem, brez finančnega vzvoda in morajo biti sposobni kriti izgube, ki presegajo 

prvotno vloženi znesek. 

 
 

Kupili boste produkt, ki ni preprost in ga je morda teţko razumeti. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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KAKŠNA SO TVEGANJA IN KAJ LAHKO PRIDOBIM V ZAMENO? 
 

 

 

  Manjše tveganje                                                           Večje tveganje 

Zgornji kazalnik tveganja se nanaša na raven, dodeljeno pri trgovanju s CFD-ji v primerjavi s trgovanjem s finančnimi 

instrumenti, ki nimajo finančnega vzvoda. CFD-ji so uvrščeni med finančne instrumente z največjim tveganjem, 7 od 

7. To nakazuje na potencialne izgube na zelo visoki ravni. Mogoče je kupiti ali prodati CFD-je v valuti, ki je drugačna 

od osnovne valute računov strank. Izid transakcije je lahko odvisen od menjalnega tečaja med valutami. 

SCENARIJ IZVEDBE 

Naročnik na lastno pobudo izbere vrsto finančnih instrumentov CFD, smer ("kupiti", "prodati", "kdaj trgovati", tj. 

"Odpreti" in "Zapreti" odprte pozicije, velikost pozicij, ali naj uporablja kakršne koli funkcije za zmanjšanje tveganja 

(na primer naročila za zaustavitev izgube, zmanjšanje finančnega vzvoda itd.). Vsaka odprta pozicija vpliva na katero 

koli drugo odprto pozicijo, ki je odprta, menjalni tečaj, število sklopov, tržne pogoje itd., ki lahko pomembno vplivajo 

na tveganje in donosnost ustreznih transakcij. 

Spodnji primer prikazuje scenarij, ki temelji na nakupu 1 lota na Gold CFD (1 lot = 100 enot) 

GOLD CFD CFD (poteka čez dan) 

GOLD CFD uvodna cena: (P) 1212.45 

Velikost trgovanja (na CFD): (TS) 1 LOT (100oz ) 

Marţa %: (M) 5% 

Finančni vzvod: (L) 1:20 

Zahtevana marţa (USD): MR = P x TS x M $6,062.25 

Navidezna valuta trgovanja (USD): TN = MR x L $121,245 

 

KUPOVANJE / 

DOLGOROČNO 

Uspes ̌nost 

Scenarij 

Končna cena 

(vklj. z 

razprs ̌itvijo) 

Cena 

razlika 

Dobiček 

/Izguba 

PRODAJA / 

KRATKOROČNO 

Uspes ̌nost 

Scenarij 

Zaključevanje 

cena ( vklj. 

razprs ̌enost) 

Cena 

razlika 

Dobiček 

/Izguba 

Ugodno [1248.82]  3% +3637$ Ugodno [1176.08]  -3% +3637$ 

Zmerno [1230.63]  1.5% +1818$ Zmerno [1194.26]  -1.5% +1818$ 

Neugodno [1176.08]  -3% -3637$* Neugodno [1248.82]  3% -3637$* 

Poudarek [1139.70]  -6% -7275$* Poudarek [1285.20]  6% -7275$* 

Zgornji scenariji prikazujejo, kako bi lahko na primer delovala transakcija, odvisno od gibanja trga pri določenem 

finančnem instrumentu. Zgornji podatki prikazujejo stroške, povezane s transakcijo, glede na tržno stanje sredstva / 

finančnega instrumenta, vendar ne vključujejo stroškov, povezanih s provizijami, zamenjavami in / ali prenosom, 

zastopniki ali davki. Odprte transakcije s CFD se lahko varujejo in / ali zapirajo v primerih, ko se minimalna zahtevana 

marža ne upošteva. Stranka lahko izgubi celotno naložbo. 

Razvoja trga v prihodnosti ni mogoče natančno napovedati. Prikazani scenariji so le pokazatelj nekaterih 

moţnih rezultatov na podlagi nedavnih donosov. Dejanski donosi so lahko niţji.  

* Izguba je omejena na stanje vašega računa, saj Podjetje nudi zaščito pred negativnim saldom.  

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega produkta. Če je stranki ta produkt prodal nekdo drug ali pa je stranki 

o tem produktu svetovala tretja oseba, te številke ne vključujejo stroškov, ki morate plačati tretji osebi. Številke ne 

upoštevajo osebnega davčnega stanja stranke, kar lahko vpliva tudi na to, koliko stranka dobi nazaj.  

"Samo za francoske rezidente: V skladu z zahtevami Autorité des marchés financiers  (AMF) imajo vsi CFD notranjo 

zaščito in bodo zaprti, ko izgube dosežejo potrebno mejo marže za odprtje pozicije." 

Kazalnik tveganja predvideva, da morda ne 
boste mogli kupiti ali prodati svojega CFD po 
ceni, po kateri ste želeli zaradi nestanovitnosti 
trga, ali boste morda morali kupiti ali prodati 
CFD po ceni, ki znatno vpliva na to, koliko dobite 
nazaj. 

1 2 3 4 5 6 7 
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KAJ SE ZGODI V PRIMERU, DA PODJETJE NE MORE IZPLAČATI? 

V malo verjetnem primeru, če Podjetje postane insolventno, imajo stranke pravico zahtevati sredstva, ki jih ima 

Podjetje, prek Odškodninskega sklada za vlagatelje. Ob upoštevanju, da zakonodaja zajema CFD-je, imajo stranke 

pravico zahtevati zneske do 20.000 EUR. Dodatne informacije Odškodninskem skladu za vlagatelje najdete na spletni 

strani CySEC pod zavihkom "Sklad za odškodnino za vlagatelje (ICF)"/ www.cysec.gov.cy 

KAKŠNI SO STROŠKI? 

Spodnja tabela prikazuje različne stroške, ki lahko nastanejo pri CFD Future   

"Enkratni" stroški pri 

"vstopu"                    

in "izstopni" poloţaji 

Razpršenost To je razlika med ceno "nakupa" in "prodaje", ki je ponujena za trgovanje. 

"Enkratni" stroški pri 

"vstopu" 
Provizija 

To je provizija, ki se zaračuna pri nakupu ali prodaji CFD-ja Future na 

podlagi velikosti lota. Več informacij lahko najdete na portalu podjetja, 

namenjenega strankam. 

"Enkratni" stroški 

"vstopa" in "izhod" 

Valuta 

pretvorba 

Realizirani in nerealizirani dobički / izgube se samodejno pretvorba / 

označba v osnovni valuti računov. 

"Tekoči" stroški 

odprtja pozicije 

Prenos 

prenos / 

menjava 

Cene ali 

Hramba 

Za pozicije, ki so odprte čez noč, se upoštevajo menjalni tečaji, zneski 

obračunana / plačana na podlagi razlike obresti za najem ali posojanje 

ena valuta proti drugi. Vendar računi, za katere se ne uporablja Stroški 

zamenjave so podvrženi stroškom "Hrambe", fiksnim, negativnim znesek, 

vedno zaračunan stranki. 

 

KAKO DOLGO MORAM SREDSTVA HRANITI NA RAČUNU IN ALI DENARNA SREDSTVA LAHKO 

DVIGNEM ŢE PREJ? 

CFD-ji so namenjeni kratkoročnemu trgovanju, v nekaterih primerih trgovanju čez dan in na splošno niso primerni za 

dolgoročne naložbe. Ni nobenega priporoćljivega roka hrambe in odpovednega roka. Stranke lahko CFD odprejo in 

zaprejo na paru FX kadar koli v času trgovanja na posameznih CFD-jih. 

NA KAKŠEN NAČIN LAHKO STRANKA ZASTAVI VPRAŠANJE IN / ALI SE PRITOŢI? 

Za poizvedbo naj se stranke obrnejo na našo skupino za podporo strankam prek e-pošte na naslovu 

support@windsorbrokers.eu. V primerih, ko prejeti odgovor ni zadovoljiv, je treba pritožbo vložiti na 

complaints@windsorbrokers.eu ali preko obrazca, ki ga je treba posredovati po pošti, pod pogojem, da je pismo uradno 

registrirano preko pošte in z obvezno navedbo "Windsor Brokers Center, Oddelek za skladnost poslovanja" na naslov53 

Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Ciper.  Če stranka meni, da njegova pritožba ni bila zadovoljivo rešena, 

lahko stranka svojo pritožbo naslovi na finančnega varuha človekovih pravic Republike Ciper. Za več informacij, 

prosimo, glejte oddelek podjetja  Postopek pritožbe . 

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE? 

Ta KID vsebuje povzetek informacij, povezanih s trgovanjem s CFD-ji. Zasnovan je tako, da pred sprejetjem odločitve 

za trgovanje, poleg informacij, ki jih posredujejo v "Pogojih trgovanja" in Opis produkta", tudi obvešča stranke. Ta KID 

se ne sme smatrati kot nasvet. Preden stranka odpre račun in prične s transakcijami, se od nje zahteva, da prebere 

vso dokumentacijo, ki je je pomembna za razmerje med strankama, vključno z Pogodbo o računu stranke, Sporazumom 

o spletnem dostopu, Sporazumom o mobilnem trgovanju, Izjavo o razkritju tveganja, Pogoji trgovanja in Opisom 

produkta.   
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