
 

 

 

                                       Dokument s kľúčovými informáciami („KID“) - CFD na Štátne Pokladnice 

ÚČEL 

Tento dokument poskytuje investorovi kľúčové informácie o CFD na Štátne Pokladnice ako finančného nástroja. Nie 

je to marketingový materiál. Informácie sú vyžadované zo zákona s cieľom pomôcť investorom pochopiť podstatu, 

riziká, náklady, potenciálne zisky a straty spojené s týmto produktom a pomôcť investorom ho porovnať s inými 

produktmi. 

PRODUKT 

Názov: Windsor Brokers s.r.o. („Windsor Brokers“, „Spoločnosť“)  

Webová stránka: www.windsorbrokers.eu 

Telefónne číslo pre dodatočné informácie: +357 25 500505 

Dozorný Orgán: Cyperská Komisia Pre Cenné Papiere A Burzy („CySEC“) s licenčným číslom 030/04  

Dátum Vyhotovenia KID: December 2018 Posledná aktualizácia: August 2020  
 

 

ČO JE PODSTATOU TOHTO PRODUKTU: 

DRUH 

 

Rozdielová zmluva („CFD“) je pákový kontrakt, ktorý umožňuje investorovi/om špekulovať o 

cenovom rozdiele podkladového aktíva / finančného nástroja. Investori majú možnosť nakupovať 

(alebo prejsť na "obchodovanie nadlho - Long") CDF, a tým ťažiť z rastúcich cien podkladového 

aktíva / finančného nástroja; alebo ho predávať (alebo prejsť na "obchodovanie nakrátko - Short"), 

a tým ťažiť z klesajúcich cien. Cena CFD je odvodená od ceny podkladovej trhovej ceny aktíva / 

finančného nástroja, ktorá môže byť buď aktuálna („spotová“) cena alebo forwardová („budúca“) 

cena. Napríklad, ak sú investori v pozícii  „long“ a cena podkladového aktíva / finančného nástroja 

stúpa, hodnota CFD sa zvýši, a tak by mohli investori uzavrieť pozíciu s pozitívnym výsledkom, 

rozdiel medzi „ uzatváracou" a "otváracou" cenou CFD je kladný. Naopak, ak sú investori v pozícii 

„long“ a cena podkladového aktíva / finančného nástroja klesá, hodnota CFD sa zníži, a tak by 

mohli investori uzavrieť pozíciu s negatívnym výsledkom, rozdiel medzi „uzatváracou“ a „otváracou 

“ cenou CFD je záporný. Pákový efekt vo vnútri CFD má za následok zvýšenie ziskov, ako aj strát.  

 

CIEĽ 

Cieľom obchodovania s CFD je umožniť investorom vystavenie pohybu hodnoty podkladového aktíva 

/ finančného nástroja (buď nahor alebo nadol) s pákovým efektom a to bez „nákupu“ alebo „predaja“ 

podkladového aktíva / finančného nástroja. Toto vystavenie má pákový efekt, pretože CFD vyžaduje, 

aby sa len časť pomyselnej hodnoty zmluvy použila ako počiatočná marža, ktorá je jednou z 

hlavných čŕt obchodovania s CFD. CFD kontrakty založené na „hotovostných“ cenách nemajú 

predefinovaný dátum splatnosti, a preto ide o otvorené kontrakty; oproti tomu, CFD kontrakty 

založené na „budúcich“ cenách majú predefinovaný dátum expirácie, otvorené pozície je však možné 

preniesť „rolovať“ do nasledujúceho obchodovateľného mesiaca kontraktu. Výsledkom je, že obidva 

typy CFD kontraktov nemajú predefinovanú dobu držania a je na uvážení investorov, aby rozhodli o 

dobe držania na základe svojej vlastnej stratégie a cieľov. V prípadoch, kedy má pohyb ceny CFD 

opačný smer od očakávaného a kapitál na účtoch investorov sa zníži, t.j. strata prevýši požiadavky 

na počiatočnú maržu, zlyhanie uloženia dodatočných prostriedkov za účelom splniť požiadavky na 

maržu môže viesť ku pozastaveniu účtov investorov. V prípadoch, kedy je CFD kontrakt založený na 

"budúcich cenách" podpísaného aktíva/finančného nástroja predmetom "rolovania", v prípade, že 

investori zlyhajú v zabezpečení dostatočných prostriedkov pre požiadavku na maržu, CFD kontrakt 

bude automaticky zatvorený k dátumu expirácie. Spoločnosť si zachováva schopnosť jednostranne 

ukončiť akýkoľvek CFD kontrakt, kedy/kde sa predpokladá, že požiadavky dohody medzi 

Spoločnosťou a investorom boli porušené.  
 

ZAMÝŠĽANÝ 

RETAILOVÝ 

INVESTOR 

CFD kontrakty sú určené investorom, ktorí majú znalosti alebo skúsenosti s obchodovaním s 

pákovými finančnými nástrojmi. Investori musia rozumieť, ako sa odvodzujú ceny kontraktov CFD, 

chápať základné koncepty marže, pákového obchodovania, nákladov, a byť si vedomí faktu, že straty 

môžu prevýšiť pôvodne investovanú sumu, musia rozumieť profilu rizika/výnosnosti finančných 

nástrojov v porovnaní s tradičným obchodovaním bez páky a majú schopnosť znášať straty, ktoré 

prevýšia pôvodne investovanú sumu.  
 

Máte v úmysle kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môţe byť ťaţké mu porozumieť. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO ZA TO DOSTANEM? 
 

 

 

    Nižšie Riziko                                                                 Vyššie riziko 

Indikátor rizika uvedený vyššie sa týka úrovne obchodovania s CFD kontraktmi porovnanej s obchodovaním s 

finančnými nástrojmi, ktoré nie sú pákové. CFD kontrakty sú klasifikované ako finančné nástroje s najvyšším rizikom, 

7 zo 7. To indikuje, že potenciálne straty sú na veľmi vysokej úrovni. Je možné nakupovať alebo predávať CFD kontrakty 

v inej mene, ako je základná mena účtov investorov. Výsledok transakcie môže závisieť od výmenného kurzu medzi 

menami. 

SCENÁRE VÝKONNOSTI 

Investor si vyberá na základe jeho/jej iniciatívy druh CFD finančných nástrojov, smer ("nakúpiť" "predávať", kedy 

obchodovať, t.j. "otvorené" a "zatvorené" otvorené pozície, veľkosť pozícii, či použiť nejaké rizikové prvky zníženia 

(ako sú príkazy na zastavenie straty, zníženie pákového efektu a pod.) Každá otvorená pozícia je ovplyvnená 

ktoroukoľvek inou otvorenou pozíciou, ktorá je držaná otvorená, úrokovou sadzbou, počtom lotov, podmienkami trhu 

a pod., ktoré majú materiálny vplyv na riziko a návrat relevantných transakcií. 

V nasledujúcom príklade je znázornený scenár založený na nákupe 1 lotu na 5TBILL CFD (Štátne pokladnice CFD) (1 

lot = 1 000 USD za bod (100 000 USD za zmluvu)) 

5TBILL CFD (držaný intradenne) 
Otváracia cena 5TBILL CFD: (P) 105.000 

Veľkosť obchodu (na CFD): (TS)                          1 LOT  

Marţa %: (M) 20% 

Finančná páka: (L) 1:5 

Poţiadavka na Marţu ($): MR = P x TS x M $21,000 

Pomyselná hodnota obchodu ($): TN = MR x L $105,000 

 

NAKÚPIT ̌ / 

LONG 

Výkonnosť 

Scenár 

Zatváracia 

Cena 

(vrát. rozpa ̈tia) 

Cena 

zmeniť 

Zisk 

/Strata 

PREDÁVAT ̌ / 

SHORT 

Výkonnosť 

Scenár 

Zatváracia 

Cena 

(vrát.rozpa ̈tie) 

Cena 

zmeniť 

Zisk  

/Strata 

Priaznivý [108.150]  3% 6300$ Priaznivý [101.850]  -3% 6300$ 

Mierny [106.575]  1.5% 3150$ Mierny [103.425]  -1.5% 3150$ 

Nepriaznivý [101.850]  -3% -6300$* Nepriaznivý [108.150]  3% -6300$* 

Stresový [98.700]  -6% -12600$* Stresový [111.300]  6% 12600$* 

Vyššie uvedené scenáre ilustrujú, ako by sa mohla vzorová transakcia vykonať v závislosti od pohybu príslušného 

finančného nástroja na trhu. Vyššie uvedené čísla zobrazujú náklady súvisiace s transakciou na základe trhovej 

podmienky aktíva / finančného nástroja, nezahŕňajú však náklady spojené s províziami, swapmi a / alebo roll overs, 

agentmi alebo daňami. Otvorené transakcie CFD sa môžu zaistiť a / alebo uzavrieť v prípadoch, keď nie je splnená 

požiadavka na minimálnu maržu. Investor môže stratiť celé investície. 

Vývoj trhu v budúcnosti nemoţno presne predpovedať. Zobrazené scenáre sú iba indikáciou niektorých 

moţných výsledkov zaloţených na nedávnych výnosoch. Skutočné výnosy by mohli byť niţšie.  

* Strata je obmedzená na zostatok vášho účtu, pretoţe Spoločnosť ponúka Ochranu proti Negatívnemu 

Zostatku.  

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Ak investorovi predal tento produkt niekto iný alebo ak 

tretia strana radí investorovi o tomto produkte, tak tieto údaje nezahŕňajú všetky náklady, ktoré im zaplatíte. Údaje 

neberú v úvahu osobnú daňovú situáciu investora, ktorá môže takisto ovplyvniť, koľko on/ona získa späť. 

"Iba obyvatelia Francúzska: V súlade s požiadavkami Autorité des marchés financiers (AMF) majú všetky kontrakty 

CFD vnútornú ochranu a budú uzavreté, keď straty dosiahnu požadovanú maržu na otvorenie pozície. “ 

Indikátor rizika predpokladá, že z dôvodu 
volatility nebudete môcť predávať alebo 
nakupovať svoj CFD za cenu, ktorú ste chceli, 
alebo že ho budete musieť kúpiť alebo predať za 
cenu, ktorá podstatným spôsobom ovplyvní, 
koľko za to dostanete späť. 

1 2 3 4 5 6 7 
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ČO SA STANE, AK SPOLOČNOSŤ NEBUDE SCHOPNÁ USKUTOČNIŤ VÝPLATU? 

Vo veľmi málo pravdepodobnom prípade, že dôjde k platobnej neschopnosti Spoločnosti, majú investori právo 

požadovať prostriedky držané Spoločnosťou prostredníctvom Fondu na Odškodnenie Investorov. Berúc do úvahy, že 

právne predpisy sa vzťahujú na CFD kontrakty, investori majú právo požadovať sumu až do 20 000 EUR. Ďalšie 

informácie o Fonde na Odškodnenie Investorov nájdete na webovej stránke CySEC v časti „Fond na Odškodnenie 

investorov (ICF)“ / www.cysec.gov.cy 

AKÉ SÚ NÁKLADY? 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne náklady, ktoré môžu vzniknúť pri obchodovaní  s CFD na Štátne Pokladnice 

Jednorazové“ náklady 

na „vstup“ a 

„výstupné“ pozície 

Rozpätie 
Toto je rozdiel medzi „nákupnou“ a „predajnou“ cenou ponúkanou na 

obchodovanie. 

„Jednorazové“ 

náklady na „vstup“ 
Provízia 

Jedná sa o províziu účtovanú pri nákupe alebo predaji CFD na Forex 

založenej na veľkosti lotu vášho obchodu. Viac informácií nájdete na 

portáli spoločnosti investora. 

„Jednorazové“ 

náklady na „vstup“ a 

„výstup“ 

Mena 

konverzia 

Realizované a nerealizované zisky / straty sú automaticky prevedené / 

denominované v základnej mene účtov.  

„Priebeţné“ Náklady 

otvorených pozícií 

Rolovanie  

prenosov / 

Swapov 

Sadzieb alebo 

Uložená 

Otvorené pozície držané cez noc sú podrobené Swapovým Sadzbám, 

sumám účtované / platené na základe rozdielov úrokov za pôžičky 

alebo úverovanie jednej meny proti druhej. Účty však nie sú 

predmetom. Poplatky za swapy podliehajú poplatku za "Uloženie", 

ktorý je pevne stanovený a záporný suma vždy zaúčtovaná na účty 

investorov. 
 

AKO DLHO TO MÁM DRŢAŤ A JE MOŢNÉ VYBRAŤ PENIAZE PREDČASNE? 

CFD sú určené na krátkodobé obchodovanie, v niektorých prípadoch na intradenné obchodovanie, a vo všeobecnosti 

nie sú vhodné na dlhodobé investície. Neexistuje odporúčaná doba držania ani obdobie bez možnosti zrušenia. Investori 

môžu otvárať a zatvárať CFD na FX páre kedykoľvek počas obchodných hodín každého CFD. 

AKO SA MÔŢE INVESTOR INFORMOVAŤ A/ALEBO SŤAŢOVAŤ? 

V prípade otázok by sa investori mali obrátiť na náš tím Zákazníckej Podpory prostredníctvom e-mailu na adrese 

support@windsorbrokers.eu. V prípade, že prijatá odpoveď nie je uspokojivá, je potrebné podať sťažnosť na 

complaints@windsorbrokers.eu  alebo ju preposlať prostredníctvom pošty za predpokladu, že list je úradne registrovaný 

poštou a je v ňom vždy uvedené „Windsor Brokers Center, Compliance Department“ s adresou 53 Spyrou Kyprianou, 

Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cyprus.  Ak má investor pocit, že jeho/jej sťažnosť nebola uspokojivo vyriešená, môže sa 

obrátiť na Finančného Ombudsmana Cyperskej republiky. Prosím, obráťte sa na Postup Vybavovania Sťažností  pre 

ďalšie informácie. 

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE? 

Tento KID poskytuje zhrnutie informácií týkajúcich sa obchodovania s CFD kontraktmi. Je vytvorený tak, aby informoval 

investorov o  informáciách navyše poskytnutých v rámci „Obchodných Podmienok“ a „Produktových Konceptov“ pred 

rozhodnutím o obchodovaní. Tento KID by sa nemal považovať za radu. Pred otvorením účtu a vykonaním transakcie 

je klient povinný prečítať si celú dokumentáciu, ktorá je súčasťou kontaktu medzi stranami, vrátane Zmluvy o Účte 

Investora, Dohody o Online Prístupe, Dohody o Mobilnom Obchodovaní, Vyhlásení o Zverejnení Rizika, Obchodných 

podmienok a Produktových Konceptov. 
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