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CEL: Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał 
marketingowy. Informacje są wymagane prawnie, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty 
związane z inwestowaniem w ten produkt oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami. 
Produkt: Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na Forex 
Usługodawca: Triangleview Investments Limited („Spółka”), właściciel domeny www.3angleFX.com, autoryzowany przez CIF, 
licencjonowany, regulowany i nadzorowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, z numerem licencji 
384/20. Więcej informacji o Spółce i naszych produktach można znaleźć na stronie internetowej Spółki www.3anglefx.com.Tel: 
+357 25 32 23 30      
Wersja: 2/2020       Ostatnia aktualizacja: 15/07/2020               
Ostrzeżenie 
 
Masz zamiar kupić produkt, który nie jest łatwy w użyciu i może być trudny do zrozumienia.

 

 
Czym jest ten produkt? 

Rodzaj: Ten dokument dostarczy Ci kluczowych informacji na temat kontraktów na różnice kursowe (CFD), w których 
instrumentem bazowym jest para walutowa. CFD na parę walutową to produkt lewarowany, który pozwala uzyskać pośrednią 
ekspozycję na parę walutową poprzez spekulację na rosnących lub spadających cenach. Oznacza to, że nigdy nie będziesz 
właścicielem waluty, ale osiągniesz zyski lub poniesiesz straty w wyniku zmian cen aktywów bazowych, na której wpływ jestes 
pośrednio zaangażowany. Handel FX to wymiana jednej waluty na drugą po uzgodnionej cenie wymiany. 

  
Aktywa bazowe 
Kontrakty CFD na FOREX mają różne pary walutowe jako aktywa bazowe. 
Główne pary walutowe (Major): Majors to najpopularniejsze pary walutowe, utworzone z takich walut jak USD, EUR, GBP, 
CHF, JPY i CAD. Są to najbardziej płynne instrumenty handlowe, co oznacza, że inwestorzy znajdą najniższe spready podczas 
handlu tymi parami. 
Mniejsze pary walutowe (Minor): Minor to pary, które w większości składają się z krzyżowania ich z głównymi walutami. Są 
mniej płynne niż główne pary walutowe, ale są dość popularne wśród traderów. 
 Egzotyczne pary walutowe: Pary egzotyczne nie są tak popularne jak pary główne i drugorzędne, ponieważ są mniej płynne, 
co powoduje, że koszt handlu nimi jest wyższy. Te pary walutowe zwykle składają się z jednej głównej waluty i waluty z gospodarki 
rozwijającej się. Pierwsza waluta wymieniona w parze Forex nazywana jest walutą bazową, a druga walutą kwotowaną (każda 
para walutowa jest wymieniona jako trzyliterowy kod). Cena pary FOREX to wartość jednej jednostki waluty bazowej w walucie 
kwotowanej. Jeśli waluta bazowa wzrośnie w stosunku do waluty kwotowanej, wówczas pojedyncza jednostka waluty bazowej 
będzie warta więcej jednostek waluty kwotowanej, a cena pary FOREX wzrośnie. Jeśli spadnie, cena pary FOREX spadnie.  

Cele: Pozwala spekulować na temat ruchu cenowego kursu walutowego bez przyjmowania dostawy waluty w dowolnym okresie. 
Spread, finansowanie i zmiany kursów walutowych determinują jego rentowność.   

  
Zamierzony Inwestor Indywidualny: Handel tym produktem nie będzie odpowiedni dla wszystkich. Z produktu mogą skorzystać 
osoby, które chcą krótkoterminowo zaangażować się w instrumenty finansowe obracając pieniędzmi, na których stratę mogą 
sobie pozwolić. Ponieważ ten produkt wiąże się z wysokim ryzykiem, osoby handlujące tym produktem będą mocno podatne na 
wysoką zmienność i straty oraz będą w stanie zrozumieć wpływ i ryzyko związane z handlem. Aby uzyskać więcej informacji, 
zapoznaj się z naszą Polityką realizacji zamówień 
  
Handel kontraktami CFD na Forex niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, a tym samym może generować zarówno duże zyski, 
jak i ogromne straty. Nigdy nie powinieneś inwestować więcej, niż możesz stracić, ponieważ możesz stracić całą początkową 
inwestycję. 
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Warunki: Kontrakty CFD na Forex  są produktami wyłącznie do realizacji. Od Ciebie zależy, czy chcesz otworzyć i zamknąć swoją 
pozycję, jednak Twoja pozycja pozostanie otwarta tylko w takim zakresie, na jaki pozwala Twój depozyt zabezpieczający. 
Kontrakty CFD nie nadają się do inwestycji długoterminowych i są przeznaczone do handlu krótkoterminowego, czasami w ciągu 
jednego dnia. Niemniej jednak, brak zdeponowania dodatkowych środków w celu spełnienia wymogu depozytu 
zabezpieczającego w wyniku ujemnego ruchu cenowego może spowodować automatyczne zamknięcie pozycji CFD.  

  

  

  

  
Jakie jest ryzyko i co mogę uzyskać w zamian?  

  

  Wskaźnik ryzyka                   

1  

   

  2  

 
   

  3  

 
   

4  

  

 5    

 
   

     6  

  

7  

  
  
  

  
NISKIE RYZYKO                                            WYSOKIE RYZYKO  
  
 

Znaczenie wskaźnika;   
Ten wskaźnik mierzy poziom ryzyka, na jakie może być narażona Twoja 
inwestycja. Kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się 
zmieniać w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza „bez ryzyka”. 
Kontrakty CFD na Forex mają ocenę 7 w skali od 1 do 7 (1 oznacza 
mniej ryzykowną kategorię). Charakteryzują się zatem (również ze 
względu na dźwignię finansową) najwyższą charakterystyką ryzyka. 
Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami 
rynkowymi, więc możesz stracić całą swoją inwestycję. Klient może 
złożyć zlecenie Stop Loss, aby ograniczyć potencjalne straty i/lub 
zlecenie Take Profit w celu uzyskania zysków. 
Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić 
całą inwestycję. Możesz jednak skorzystać z Funduszu Rekompensat 
dla Inwestorów (zobacz sekcję „co się stanie, jeśli nie będziemy w 
stanie Ci zapłacić”). 

Pokazany powyżej wskaźnik nie uwzględnia tej ochrony.

Ryzyko ogólne CFD 
• Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym („OTC”). 

Zamknąć pozycję możesz tylko i wyłącznie handlując z nami, w godzinach otwarcia handlu aktywami bazowymi, zgodnie 
z informacjami podanymi na naszej stronie internetowej.  

• CFD to produkty lewarowane. Potrzebujesz niewielkiego marginesu dla uzyskania ekspozycji na aktywa bazowe. 
Dźwignia może zwiększyć zarówno Twoje zyski, jak i straty. Prowadzimy Ochronę przed Ujemnym Saldem, co oznacza, 
że nie możesz stracić więcej niż Kapitał własny rachunku handlowego, jednak ryzykujesz utratę zainwestowanego u nas 
kapitału.  

• Bądź świadomy ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, jaki 
otrzymasz, zależy od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku 
przedstawionym powyżej.  

Polityka Spółki w zakresie ujawniania ryzyka znajduje się na stronie internetowej Spółki   

  
Scenariusze osiągów 
  
Scenariusze osiągów przedstawiają ogólne sytuacje zmian cen kontraktów CFD na rynku FOREX i ich wpływ na zwrot inwestycji 
Klienta w ujęciu pieniężnych i procentowych. Scenariusze te są ogólne i mają zastosowanie do zakresu kontraktów CFD na pary 
walutowe oferowanych przez Spółkę. 
 
 
 
 
Handel na 1 lot EURUSD (wielkość kontraktu 1000) po cenie 1,2276 i depozytu 10 000 USD        

https://3anglefx.com/
https://3anglefx.com/risk-disclosure-statements/
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Cena 
otwarcia 

Scenariusz 
Long  

Cena 
zamknięcia 

USD  Equity 
(%)(Kapitał)  

Scenariusz Short  Cena 
zamknięcia 

USD  Equity 
(%)(Kapitał)  

1.2276  Korzystny 1.2316  $400.00   4%  Korzystny 1.2236  $400.00   4%  

1.2276  Umiarkowany 1.2296  $200.00   2%  Umiarkowany 1.2256  $200.00   2%  

1.2276  Niekorzystny 1.2246  ($300.00)  -3%  Niekorzystny 1.2306  ($300.00)  -3%  

1.2276  Stresujący 1.2216  ($600.00)  -6%  Stresujący 1.2336  ($600.00)  -6%  

Przedstawione scenariusze ilustrują, jakie efekty może przynieść Twoja inwestycja. Możesz je porównać ze scenariuszami innych 
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników i nie są dokładnymi wskaźnikami. Twoje zyski i straty 
będą się różnić w zależności od tego, jak radzi sobie rynek bazowy i jak długo utrzymujesz otwartą pozycję. 

Przedstawione liczby zakładają, że walutą bazową jest USD Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, co może 
również mieć wpływ na to, ile możesz zarobić. Ten scenariusz dotyczący wyników zakłada, że masz otwartą tylko jedną pozycję i 
nie bierze pod uwagę ujemnego lub dodatniego skumulowanego salda, jakie możesz mieć, jeśli masz u nas wiele otwartych 
pozycji.  

Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazówką niektórych 
możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe. 
 

Co się stanie, jeśli Triangleview nie będzie w stanie dokonać wypłaty? 

  

Odnośnie kontraktów CFD na aktywa bazowe, w przypadku naszego niewywiązania się z zobowiązań finansowych, możesz 
ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów („ICF”) Cypryjskich Firm Inwestycyjnych. Maksymalna 
rekompensata wynosi 20 000 euro niezależnie od liczby posiadanych kont. Obowiązują zasady ICF, w tym w odniesieniu do 
kategoryzacji i kwalifikowalności. Na ogół klienci detaliczni są objęci ICF. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą 
Polityką Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów 
  
  
Jakie są koszty?  

• Opłaty, które płacisz, są wykorzystywane do pokrycia kosztów naszej działalności operacyjnej, w tym kosztów uzyskania 
danych rynkowych / cenowych z giełd bazowych, kosztów personelu, kosztów licencji regulacyjnych, kosztów 
finansowania, a także kosztów marketingu i dystrybucji.   

• Możemy również uzyskać zyski z transakcji, które z nami zawierasz.  

• Nie płacimy żadnych odsetek od pieniędzy klientów, które możesz mieć na swoim koncie u nas.   

• Skonsultuj się z własnym doradcą, aby zrozumieć charakter poniższych kosztów i opłat:  

Jednorazowy 
koszt w 
momencie 
transakcji 

Spready   Spread to różnica, zwykle wyrażona w PIPS, między ceną Bid i Ask i częściowo odzwierciedla spread 
aktywów bazowych. Wartości spreadu różnią się dla różnych kont i zależą od zmienności i 
płynności aktywów bazowych. Więcej informacji na temat spreadów, których koszt może być 
znaczny, można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

https://3anglefx.com/investor-compensation-fund/
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Bieżące 
koszty 

Swapy   

  

Swapy to opłaty za utrzymywanie pozycji otwartej przez noc. Swapy na otwarte pozycje są 
naliczane w godzinach 23:59:59 – 00:00:00 (EET), od poniedziałku do piątku. Są to opłaty stałe tak 
długo, jak długo masz u nas otwarte transakcje. Stawki swap oparte są na rynkowych stopach 
procentowych, które mogą się zmieniać od czasu do czasu i podlegają zmianom zgodnie ze 
stawkami dostawców płynności Spółki. W przypadku pozycji otwartych w piątek, potrójny swap 
pobierany jest w poniedziałek w nocy, ponieważ obejmuje opłaty za weekend. 

Kursy swap dla różnych akcji można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Proszę zapoznać się z poniższym wzorem kalkulacji swapów: 

Liczba lotów x Wielkość kontraktu x Stawka swapu x Liczba nocy = Wartość swapu.   

Przykład: 1 x 1000 X -0.00128 x 3 = -3.84  

Koszty 
dodatkowe 

Opłata za brak 
aktywności  

Opłata za brak aktywności jest pobierana po 1 miesiącu braku aktywności: 15 USD, 14 EURO, 350 
CZK miesięcznie. 

Kursy wymiany 
walut 

Inwestowanie w kontrakty CFD z aktywami bazowymi klasyfikowanymi w walucie innej niż Twoja 
waluta bazowa wiąże się z ryzykiem walutowym, ponieważ w przypadku rozliczenia CFD w walucie 
innej niż Twoja waluta bazowa, na wartość Twojego zwrotu może mieć wpływ jego przeliczenie na 
walutę bazową. 

Jak długo powinienem trzymać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?  
Możesz zlikwidować otwartą transakcje tylko poprzez zamknięcie transakcji, tylko u nas, w godzinach handlu na rynku aktywów 
bazowych udostępnianych przez nas na naszej Stronie Internetowej. Generalnie, ten produkt nie ma ustalonego terminu i to Ty 
decydujesz, kiedy zamknąć swoją pozycję. Powinieneś monitorować produkt, aby określić, kiedy należy zamknąć twoją pozycję 
(pozycje). Jeśli Twój poziom depozytu zabezpieczającego osiągnie lub spadnie poniżej poziomu zabezpieczenia depozytu 
zabezpieczającego wynoszącego 50%, Twoje pozycje będą się zamykać bez powiadomienia od nas, zaczynając od zamykania 
pozycji z największymi stratami. W każdej chwili możesz poprosić o wypłatę dostępnych środków na swoim koncie, a wniosek 
zostanie rozpatrzony w ciągu 24 godzin, niezależnie od metody płatności. 

Jak mogę złożyć skargę? 

Masz prawo złożyć skargę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres complaints@3angleFX.com. W przypadku braku 
odpowiedzi na jakiekolwiek zapytanie handlowe lub inne lub gdy chcesz złożyć formalną skargę na początkowym lub innym 
kolejnym etapie, możesz to zrobić, wypełniając internetowy formularz skargi. 

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, możesz skierować skargę do Rzecznika Finansowego 

Republiki Cypru. Więcej informacji na stronie http://www.financialombudsman.gov.cy  

Inne istotne informacje 
Zalecamy zapoznanie się z Regulaminem. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących KID lub innych dokumentów prosimy o 
kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej w zakładce Kontakt. 
Uwaga: Triangleview Investments Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tym dokumencie 
ani za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku polegania na zawartych w nim informacjach. 
 

http://www.financialombudsman.gov.cy/
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