Dokument zawierający kluczowe informacje
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych
informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów,
potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami.

Produkt
Nazwa produktu

Instrument Finansowy – indeksowy kontrakt na różnice kursowe (CFD)

Numer ISIN/UPI

-

Wytwórca

Noble Securities S.A.

Kontakt elektroniczny

sales@noblemarkets.pl; www.noblemarkets.pl

Kontakt telefoniczny

Biuro Obsługi Klienta w Departamencie Rynków Zagranicznych:
- 22 212 54 37

Organ nadzorujący

Komisja Nadzoru Finansowego

Data dokumentu

02.01.2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu należy zadzwonić na nr tel. wskazany powyżej.

Ostrzeżenie
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia

Co to za produkt?
Rodzaj

Instrument Finansowy – kupno lub sprzedaż przez klienta indeksowego kontraktu na
różnice kursowe (CFD).
Rozliczenie transakcji odbywa się przez jej zamknięcie w dowolnym czasie przez klienta.
Produkt nie posiada terminu zapadalności, Noble Securities S.A. może jednak zamknąć i
rozliczyć transakcję klienta po upływie 365 dni oraz na zasadach określonych w
Regulaminie OTC. Każda ze stron transakcji ma prawo odstąpienia od niej w terminie 3 dni
roboczych od momentu zawarcia transakcji, jeżeli została zawarta na podstawie ceny
błędnej, zgodnie z Regulaminem OTC.

Cele

Transakcja (kupno lub sprzedaż) na kontrakcie różnicy kursowej opartym o notowania
indeksu giełdowego umożliwia osiągnięcie zysku w przypadku korzystnej zmiany ceny
instrumentu lub straty w przypadku niekorzystnej zmiany ceny instrumentu. Celem klienta
może być zarówno zabezpieczenie ekspozycji na akcjach jak i chęć osiągnięcia zysku
wyłącznie na zmianach ceny notowanego kontraktu na różnice kursowe. W przypadku
zamknięcia pozycji klient osiąga zysk lub stratę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną
zamknięcia a ceną otwarcia kontraktu. Cel klienta osiągany jest za pomocą pośredniej
ekspozycji względem bazowych aktywów inwestycyjnych. Instrument bazowy dla
indeksowego kontraktu na różnice kursowe (CFD) jest notowany na rynku regulowanym
kontrakt terminowy na indeks giełdowy. Wycena wskazuje kwotowanie kontraktu
terminowego na określony indeks giełdowy. Zmiana wyceny indeksowego kontraktu na
różnice kursowe (CFD) wynika wyłącznie ze zmiany wyceny instrumentu bazowego.

Docelowy inwestor indywidualny

Produkt przeznaczony dla klientów chcących osiągnąć zysk finansowy inwestując w
instrumenty pochodne, których cena bazuje na notowaniach indeksów giełdowych.
Produkt kierowany jest do klientów akceptujących bardzo wysokie ryzyko straty części lub
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całości zainwestowanych środków pieniężnych, a nawet strat przekraczających wartość
zainwestowanych środków, rozumiejących mechanizmy funkcjonowania rynku OTC oraz
rynku giełdowego będącego bazowym dla indeksowego CFD, zainteresowanych wysokim
potencjałów zysków, który wynika z bardziej agresywnych form pomnażania środków
pieniężnych

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka
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Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Wskaźnik ryzyka na poziomie 7 wynika z możliwości zaistnienia sytuacji,
kiedy klient może stracić więcej niż wynosi zainwestowana kwota i nie jest
powiązany z okresem utrzymywania pozycji przez klienta.
Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych
środków na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy
możliwości wypłaty klientowi pieniędzy.
Ustaliliśmy poziom ryzyka na poziomie 7 dla tego produktu, co stanowi najwyższą klasę
ryzyka.
Niekorzystne zmiany kursu instrumentu bazowego (indeks giełdowy) spotęgowane
efektem dźwigni finansowej mogą spowodować bardzo duże straty.
Klient ma świadomość ryzyka walutowego. Klient będzie otrzymywał płatności w innej
walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyska, zależy od kursu wymiany dwóch walut.
Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku powyżej.
W pewnych okolicznościach mogą być od klienta wymagane dodatkowe płatności, aby
pokryć straty. Całkowita strata, którą klient może ponieść może znacznie przekroczyć
zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc
klient może stracić część lub całość swojej inwestycji.
Scenariusze dotyczące wyników
Scenariusze poniżej wskazują możliwe zwroty z inwestycji przy założeniu nabycia (kupno)
Instrumentu Finansowego będącego kontraktem różnicy kursowej (CFD) na indeksowym
kontrakcie różnicy kursowej DE.30 o nominalnej wartości transakcji 100 000 zł.
Scenariusze dotyczące wyników dla wszystkich kontraktów na różnice kursowe (CFD)
opartych o ceny indeksów giełdowych znajdują się na stronie www.noblemarkets.pl w
zakładce: „Handel”/ „Regulacje”/ „Dokumenty”

Scenariusz warunków skrajnych
Scenariusz niekorzystny
Scenariusz umiarkowany
Scenariusz korzystny

-43 723 zł
-43.7%
-23 734 zł
-23.7%
-972 zł
-1.0%
16 763 zł
16.8%

Co się stanie, jeśli Noble Securities S.A. nie ma możliwości wypłaty?
W przypadku niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości Noble Securities S.A. klient będzie uprawniony do odzyskania zainwestowanych
środków z systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- do wysokości równowartości w złotych 3000 EUR – 100% wartości środków objętych systemem rekompensat,
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- oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę
Górna granica środków objętych systemem rekompensat określona powyżej stanowi równowartość w złotych 22 000 EUR.

Jakie są koszty?
Jedynym kosztem klienta, który jest pobrany z rachunku w momencie otwarcia pozycji jest spread transakcyjny. Wysokość spreadu
transakcyjnego wskazana jest w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Obliczenie wartości spreadu w PLN uwzględniając
konkretny instrument finansowy oraz wielkości zawieranej transakcji wyrażoną w wolumenie możliwe jest z udziałem kalkulatora pozycji
dostępnego na stronie www.noblemarkets.pl Poniżej zaprezentowano całkowite koszty jakie ponosi klient w związku z otwarciem i
zamknięciem kontraktu różnicy kursowej, którego notowania bazują na wartości rynkowej kontraktu future na niemiecki indeks DAX30.
Przykład kosztu dla zawarcia transakcji na indeksowym kontrakcie różnicy kursowej DE.30 o nominale 100 000.00 zł.
Koszty całkowite

11.30 zł

Wpływ kosztów na zwrot z transakcji

0,011 %

Podatek od zysków kapitałowych

Klient po zamknięciu roku rozrachunkowego do końca lutego kolejnego roku otrzyma od
Noble Securities S.A. PIT8C z wskazaniem osiągnięcia zysku/straty z inwestycji. Zysk
osiągnięty z dochodów kapitałowych opodatkowany jest stawką 19%.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Klient ma możliwość zamknięcia transakcji zawartej na indeksowym kontrakcie na różnice kursowe w dowolnym momencie w trakcie
godzin handlu danego instrumentu finansowego. Godziny handlu podane są w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych
na stronie www.noblemarkets.pl. W przypadku niezamknięcia transakcji przez klienta, Noble Securities S.A. może zamknąć i rozliczyć
otwartą pozycję zgodnie z zapisami Regulaminu.

Jak mogę złożyć skargę?
Klient może złożyć skargę lub reklamację w jeden z następujących sposobów:
- w formie elektronicznej z adresu e-mail Klienta na adres e-mail Noble Securities S.A.: bkw@noblesecurities.pl,
- w formie pisemnej – osobiście w Oddziale Noble Securities S.A., albo wysłane przesyłką pocztową na adres Oddziału Noble Securities S.A.
albo Centrali Noble Securities S.A.,
- telefonicznie pod numerem tel. 22 212 54 37 po uprzedniej prawidłowej identyfikacji,
- osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Noble Securities S.A. albo w Oddziale Agenta,
- w formie elektronicznej po zalogowaniu do dedykowanego systemu, jeżeli NS udostępni taką możliwość.

Inne istotne informacje
Dodatkowe informacje związane ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na
rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) klient może znaleźć na stronie internetowej: www.noblemarkets.pl
Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie
kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities
S.A. takich zleceń na rynku OTC (,,Regulamin OTC") dostępny jest na stronie internetowej www.noblemarkets.pl w zakładce „Handel”/
„Regulacje”/ „Regulaminy”
Scenariusze rozwoju sytuacji dla wszystkich indeksowych kontraktów na różnice kursowe (CFD) dostępne są na stronie internetowej:
www.noblemarkets.pl w zakładce „Handel”/ „Regulacje”/ „Dokumenty”
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