Dokument obsahující klíčové informace
CFD na měnové páry, kontrakt forward na měnové páry
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
CFD (rozdílové smlouvy) založené na kurzu měnového páru a kontrakty forward založené na kurzu měnového páru (dále jen: „Produkt”) nabízí
Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna (akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS (obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS
Brokers) podléhající dohledu Komise pro finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt.
Pro získání více informací prosím volejte na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
CFD kontrakt (rozdílová smlouva) na měnové páry nebo kontrakt forward na měnové páry je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje
investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje, takového jako jsou měnové páry. Investor má na výběr - může koupit
finanční nástroj (obsadit „dlouhou pozici”) nebo prodat finanční nástroj (obsadit „krátkou pozici"). Výsledek investora závisí na změně ceny
podkladového nástroje a velikosti pozice. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena finančního nástroje vzroste, investor získává. Pokud
investor zakoupí finanční nástroj a cena nástroje poklesne, investor ztrácí. V případě prodeje finančního nástroje spolu s nárůstem ceny investor
ztrácí a spolu s poklesem ceny investor získává.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný
nákup nebo prodej na základovém trhu. Pro otevření pozice je nutno složit jistotu (zajišťovací vklad), avšak pouze v malé části hodnoty finančního
nástroje.
Příklad
Investor obsadil pozici v hodnotě 1 lotu na EUR/USD se zajišťovacím vkladem 3,33% a tržní cenou činící 1,20000, vklad vyžadovaný pro otevření
položky činí 3 333 EUR (3,33% x 100 000) za předpokladu, že výše finanční páky činí 1: 30 (3,33%). Znamená to, že každá změna tržní ceny o 1
bod kótování (páté místo za desetinnou čárkou) má za následek změnu hodnoty investice o 1 USD.
Například pokud investor obsadil dlouhou pozici (Buy) a trh roste, nárůst ceny o 1 bod kótování bude pro investora generovat zisk ve výši 1 USD.
Pokud se však tržní cena sníží o 1 bod kótování, investorovi vznikne ztráta ve výši 1 USD. A naopak, pokud má investor krátkou pozici (sell), zisk
odpovídá poklesu ceny a ztráta nárůstu ceny finančního nástroje. Za předpokladu, že spread v okamžiku otevření pozice činil 15 bodů kotace,
náklady na spread budou činit 15 * 1 USD = 15 USD. Pokud investor pozici uzavře za cenu 1,20015, pak jeho výsledek bude vypadat následovně:
V případě dlouhé pozice: (1,20015 – 1,20000)*100 000 = 15 USD; V případě krátké pozice: (1,20000 – 1,20015)*100 000 = - 15 USD. V důsledku
otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou náklady na provizi, a v případě, že pozici udrží na další den, mu můžou vzniknout dodatečné náklady
v podobě záporných swapových bodů.
TMS Trader*, TMS Prime*

TMS Prime**

TMS Connect, TMS
Markets

TMS Direct/MiniDirect

Vstupní
náklady

Provize

0

100.000*0,004% = 4 EUR

0

0
méně než minimální částka 10USD

Výstupní
náklady

Provize

0

100.000*0,004% = 4 EUR

0

0
méně než minimální částka 10USD

-5,403/-0,9333
-5,40 USD USD/-0,93 USD

-5,403/-0,9333
-5,40 USD USD/-0,93 USD

0,00267123%
3,21 USD

Náklady na
financování
otevřené
pozice
Jiné
náklady

Náklady na
spread

Výstupní
náklady

Náklady na
přepočet

Swapové
body

-7,3678/-2,8981
D: -7,37 USD/K: -2,90 USD

15 * 1 USD = 15 USD nebo transakční spread
Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady, které jsou denominovány
v jiné měně nežli základní měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle směnného kurzu.

0,11 USD

* týká se CFD na měnové páry kótovaného na platformě TMS Trader se stálým spreadem (název nástroje bez přípony) a TMS Prime pro CFD na měnové páry kótovaný s příponou „.std” ** týká se CFD na měnové
páry kótovaného na platformě TMS Connect s příponou „.pro” a TMS Prime s příponou „.pro”

Datum splatnosti
CFD kontrakt (rozdílová smlouva) nemá předem stanovené datum splatnosti. V důsledku toho neexistuje žádná doporučená doba pro jeho
udržování a výběr doby jeho držení závisí na uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů. TMS Brokers určil
maximální termín pro udržování otevřených pozic u služby TMS Trader na 365 dnů.
Forward má předem stanovený termín realizace a cenu realizace. Neexistuje doporučená doba jeho udržování a výběr této doby závisí na uvážení
daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
• má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
• chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
• si je vědoma vysokého investičního rizika;
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•

•
•
•
•
•
•

plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice .
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
má jiné druhy investic.
Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika
Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

4

Nízké riziko

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty. Celková
ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany spotřebitele
(viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli zohledněna. Tržní
podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že pozice bude zavřena za méně výhodnou cenu, což může významně ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje, pokud překročíte maximální termín pro udržování otevřené pozice (TMS Trader) nebo
nevypořádané opačné pozice (TMS Direct/TMS MiniDirect), nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být
automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy, a to pokud překročíte maximální termín jejich udržování (TMS Trader) nebo pokud to
bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje zahrnují všechny náklady vznikající během
trvání investice, tj. během jednoho dne, bez zohlednění nákladů na swapování a přepočet. Ve scénáři krajních podmínek se předpokládá, že investor
investici provedl v průběhu jednoho dne. Níže jsou prezentovány scénáře pro finanční nástroje s největším objemem obchodování u dlouhé pozice.
Výsledky zahrnují náklady na provize. V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši
návratnosti.
EURUSD.pro

GBPUSD.pro

Sazba zajišťovacího vkladu

3,33%

3,33%

Částka investice (zajišťovací vklad)

10 000

10 000

Nominální hodnota investice v EUR

300 300

300 300

Scénář

Změna ceny nástroje

Výhodný

-3,08%

3,88%

Střední

-10,84%

-7,51%

Nevýhodný

-18,18%

-17,64%

Krajních podmínek

-12,98%

-13,67%

Scénář

Zisk/ztráta

Výhodný

-9 257,27

11 654,52

Střední

-32 567,39

-22 564,47

Nevýhodný

-54 583,43

-52 966,17

Krajních podmínek

-38 981,79

-41 048,47

Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
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prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
Jaké jsou náklady?
Závisle na produktu vám mohou vzniknout všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže.
Jednorázové náklady:
Vstupní
náklady

Provize

Výstupní
náklady

Provize

Jiné náklady

Spread

Výstupní
náklady
Vstupní
náklady
Výstupní
náklady

Náklady na přepočet

Vstupní
náklady

Přirážka ke spreadu

Výstupní
náklady
Náklady na
financování
otevřené
položky
Poplatky za
vedení účtu

Přirážka ke spreadu

Přirážka ke spreadu
Přirážka ke spreadu

Náklady na provizi vyplývající z otevření a uzavření pozice celkem: min: 0 - max:
0,004% hodnoty transakce (TMS Prime) lub 10 USD (transakce pod minimální
hodnotou v případě TMS Direct)
Náklady na provizi vyplývající z otevření a uzavření pozice celkem: min: 0 - max:
0,004% hodnoty transakce (TMS Prime) lub 10 USD (transakce pod minimální
hodnotou v případě TMS Direct)
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou
realizovány vždy, když otevíráte a uzavíráte transakci.
Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady,
které jsou denominovány v jiné měně nežli základní měna účtu, budou přepočteny na
základní měnu účtu podle směnného kurzu. Pro TMS Direct náklady na přepočet:
0,75%
0 - až maximálně: 0,1% hodnoty ceny
0 - až maximálně: 0,1% hodnoty ceny
0 – až maximálně: 0,1% hodnoty ceny – navýšená o hodnotu ceny uvedené ve sloupci
„Dodatečná přirážka ke spreadu pro Účet s nízkým saldem” ve Specifikaci finančních
nástrojů TMS Connect.
0 – až maximálně: 0,1% hodnoty ceny - navýšená o hodnotu ceny uvedené ve sloupci
„Dodatečná přirážka ke spreadu pro Účet s nízkým saldem” ve Specifikaci finančních
nástrojů TMS Connect.

Swapové body

Záporné swapové body jsou závislé na době udržování pozice. Čím déle pozici
udržíte, tím větší náklady vám mohou vzniknout, pokud pozici otevřete a uzavřete
téhož dne, náklady na záporné swapové body vám nevzniknou. Nevztahuje se na
Forward

Vedení peněžního
účtu

Min: 0PLN/0 EUR/0USD - Max: 9PLN/3 EUR/3USD

Podrobné informace týkající se služby TMS Trader najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Podrobné informace týkající se služby TMS Connect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Podrobné informace týkající se služby TMS Prime najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty
Podrobné informace týkající se služby TMS Direct/TMS MiniDirect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Podrobné informace týkající se služby TMS Markets najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
CFD kontrakty jsou určeny pro krátkodobé investice, v některých případech pouze v denním období, a nejsou vhodné pro dlouhodobé investice.
Forward má předem stanovený termín realizace. Neexistuje doporučené období pro udržování uvedených finančních nástrojů, neexistuje období
zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. S uvedenými finančními nástroji můžete obchodovat v libovolné době, a to v obchodovací
době. U varianty týkající se služeb TMS Trader můžete otevřenou pozici udržovat do 365 dnů. U varianty týkající se služeb TMS Direct/TMS
MiniDirect můžete nevypořádané protichůdné pozice udržovat do 60 dnů.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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Dokument obsahující klíčové informace
CFD na spotový kurz ušlechtilých kovů, kontrakt forward na zlato a stříbro
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
CFD (rozdílové smlouvy) založené na spotovém kurzu ušlechtilých kovů a forward kontrakty založené na kurzu zlata a stříbra (dále jen: „Produkt”)
nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna (akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS (obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen:
TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách na adrese:
www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední změny tohoto dokumentu:
19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
CFD kontrakt a forward kontrakt je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen
podkladového nástroje, takového jako jsou ušlechtilé kovy. Investor má na výběr, může koupit CFD kontrakt (obsadit "dlouhou" pozici) nebo
prodat CFD kontrakt (obsadit „krátkou pozici "). Výsledek závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice.
Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena finančního nástroje vzroste, investor získává. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena nástroje
poklesne, investor ztrácí. V případě prodeje finančního nástroje spolu s nárůstem ceny investor ztrácí a spolu s poklesem ceny investor získává.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi uzavírání transakcí s možností využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty
podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný nákup nebo prodej na základovém trhu. CFD vyžaduje složení jistoty (zajišťovacího vkladu), avšak
pouze v malé části hodnoty kontraktu.
Příklad
Investor obsadil pozici v hodnotě 1 lotu na SILVER.pro se zajišťovacím vkladem 10% a tržní cenou činící 15,70. Znamená to, že každá změna tržní
ceny o 1 bod kótování způsobuje změnu v hodnotě investice o 5 USD.
Například pokud investor obsadil dlouhou pozici (Buy), a hodnota trhu stoupá, to nárůst ceny o 1 bod kótování bude generovat zisk pro investora
ve výši 5 USD. Pokud se však tržní cena zmenší o 1 bod kótování, v takovém případě investorovi vznikne ztráta ve výši 5 USD. A naopak, pokud
má investor krátkou pozici (sell), zisk odpovídá poklesu ceny, a ztráta nárůstu ceny finančního nástroje.
Hodnota 1 lotu = cena 1 trojské unce stříbra* 5000 USD
Za předpokladu, že spread v okamžiku otevření pozice činil 0,05 bodu, náklady na spreadu budou činit 0,05 * 5000 USD = 250 USD.
Pokud investor pozici uzavře na ceně 15,76, jeho výsledek bude vypadat následovně:
V případě dlouhé pozice: (26,76 –26,70)*5000 = 300 USD;
V případě krátké pozice: (26,70 – 26,76)*5000 = - 300 USD.
V důsledku otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou náklady v podobě provize, a v případě, že pozici udrží na další den, mohou mu
vzniknout dodatečné náklady v podobě záporných swapových bodů.
Např. v případě TMS Trader swapové body za 1 den činí: XAGUSD: Dlouhá: -0,9004 / Krátká: 0,4416 pipu
V případě dlouhé pozice: 0,01 * (-0,9004 )*5000USD = - 45,02 USD
V případě krátké pozice:0,01 * (0,4416) *5000 USD = 22,08 USD

Náklady na otevření

TMS Trader*, TMS
Prime*
0

Náklady na uzavření

0

Služba

TMS Prime**

TMS Connect, TMS
Markets

TMS Direct

26,70*5000*0,004% = 5,34 USD

0

10USD+1.57 USD burzovní poplatek

26,70*5000*0,004%=
5,34 USD

0

10USD+1.57 USD burzovní poplatek

Náklady na spread

250 USD

Náklady na přepočet

Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady, které jsou denominovány v jiné měně nežli základní
měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle směnného kurzu. Dla TMS Direct Náklady na přepočet: 0,75%

* týká se CFD a Forward na ušlechtilé kovy kótovaného na platformě TMS Trader (název nástroje bez přípony) a TMS Prime v případě CFD na
měnové páry kótovaného s příponou „.std” ** týká se CFD a Forward na ušlechtilé kovy kótovaného na platformě TMS Connect s příponou „.pro”
a TMS Prime s příponou „.pro”
Datum splatnosti
CFD kontrakt nemá předem stanovené datum splatnosti. V důsledku toho neexistuje žádná doporučená doba pro jeho udržování a výběr doby jeho
držení závisí na uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů. TMS Brokers určil maximální termín pro udržování
otevřených pozic u služby TMS Trader na 365 dnů.
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Forward má předem stanovený termín realizace a cenu realizace. Neexistuje doporučená doba jeho udržování a výběr této doby závisí na
individuálním uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
•
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
•
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
•
má jiné druhy investic.
Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

4

Nízké riziko

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty.
Celková ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že pozice bude zavřena za méně výhodnou cenu, což může významně
ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje, pokud překročíte maximální termín pro udržování otevřené pozice nebo nevypořádané opačné
pozice, nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy,
a to pokud překročíte maximální termín pro jejich udržování nebo pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje nezahrnují náklady na swapování a
přepočet. Ve scénáři krajních podmínek se předpokládá, že investor investici provedl v průběhu jednoho dne. Výsledky zahrnují náklady na provize.
SILVER.std

SILVER.pro

Sazba zajišťovacího vkladu

10,00%

10,00%

Částka investice (zajišťovací vklad)

10 000

10 000

Nominální hodnota investice

100 000

100 000

Scénář

Změna ceny nástroje

Výhodný

11,01%

14,38%

Střední

-10,49%

-11,43%

Nevýhodný

-28,03%

-31,07%

Krajních podmínek

-97,17%

-95,57%
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Scénář

Zisk/ztráta

Výhodný

11 012,23

14 378,72

Střední

-10 487,96

-11 426,00

Nevýhodný

-28 031,62

-31 070,44

Krajních podmínek

-97 170,04

-95 567,47

V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši návratnosti.
Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
Jaké jsou náklady?
Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Vstupní a výstupní
náklady
Náklady na financování
otevřené položky

Provize

Náklady na provizi vyplývající z otevření a uzavření pozice celkem: max: 0,008% hodnoty transakce
(TMS Prime) nebo 20 USD (v případě TMS Direct)

Swapové body
( TMS Connect, TMS
Markets, TMS
Trader)a TMS Prime)

Záporné swapové body jsou závislé na době udržování pozice. Čím déle pozici udržíte, tím větší
náklady vám mohou vzniknout, pokud pozici otevřete a uzavřete téhož dne, náklady na záporné
swapové body vám nevzniknou.

Náklady na financování
otevřené položky

Swapové body
( TMS Direct )

Jiné náklady

Spread

Poplatky za vedení účtu

Vedení peněžního
účtu

Min: 0PLN/0 EUR/0USD - Max: 9zł/3 EUR/3USD

Výstupní náklady

Náklady na přepočet

Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady, které jsou
denominovány v jiné měně nežli základní měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle
směnného kurzu.
U TMS Direct náklady na přepočet: 0,75%

Vstupní a výstupní
náklady

Marže (přirážka k
spreadu)
Dodatečná přirážka ke
spreadu pro Účet s
nízkým saldem
(Dodatečná marže)

Vstupní a výstupní
náklady

Swapové body jsou závislé na době udržování pozice a jsou vyjádřeny v ceně nástroje. Každý pracovní
den je cena otevření pozice korigována o hodnotu swapových bodů, které zhoršují cenu otevření
pozice. Nevztahuje se na Forward
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když
otevíráte a uzavíráte transakci.

0 až 1,6% nominální hodnoty transakce u služby TMS Connect, TMS Prime, TMS Trader, TMS
Markets (pouze v případě proměnlivého spreadu)
0 až maximálně: 1,6% hodnoty ceny, navýšená o hodnotu ceny uvedené ve sloupci „Dodatečná přirážka
ke spreadu pro Účet s nízkým saldem” ve Specifikaci finančních nástrojů TMS Connect.

Podrobné informace týkající se služby TMS Trader najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Podrobné informace týkající se služby TMS Connect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Podrobné informace týkající se služby TMS Prime najdete zde:, https://www.tms.pl/dokumenty
Podrobné informace týkající se služby TMS Direct/TMS MiniDirect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Podrobné informace týkající se služby TMS Markets najdete zde:, https://www.tms.pl/dokumenty
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
CFD kontrakty jsou určeny pro krátkodobé investice, v některých případech pouze v denním období, a nejsou vhodné pro dlouhodobé investice.
Forward má předem stanovený termín realizace. Neexistuje doporučené období pro udržování uvedených finančních nástrojů, neexistuje období
zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. S uvedenými finančními nástroji můžete obchodovat v libovolné době, a to v obchodovací
době. U varianty týkající se služeb TMS Trader můžete otevřenou pozici udržovat do 365 dnů. U varianty týkající se služeb TMS Direct/TMS
MiniDirect můžete nevypořádané protichůdné pozice udržovat do 60 dnů.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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Dokument obsahující klíčové informace
CFD na akcie, CFD na ETF a CFD na indexy
Cel
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
CFD (rozdílové smlouvy) založené na kurzu akcií, ETF-ů a indexů (dále jen: „Produkt”) nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna
(akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS (obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro
finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte
na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
CFD kontrakt je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
takového jako jsou akcie, ETF a indexy.
Investor má na výběr, může koupit finanční nástroj (obsadit „dlouhou pozici”) nebo prodat finanční nástroj (obsadit „krátkou pozici"). Výsledek
investora závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena finančního nástroje vzroste,
investor získává. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena nástroje poklesne, investor ztrácí. V případě prodeje finančního nástroje spolu
s nárůstem ceny investor ztrácí a spolu s poklesem ceny investor získává.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný
nákup nebo prodej na základovém trhu. Pro otevření pozice je nutno složit jistotu (zajišťovací vklad), avšak pouze v malé části hodnoty finančního
nástroje.
Příklad
Investor zakoupil a následně prodal 1 lot PGNIG s cenou ASK/BID činící 5,87 / 5,93 (předpokládaný spread 0,01)
Nominální hodnota 1 lotu = Cena *100 PLN. Výsledek: ( 5,93 - 5,87 )*100 = 6 PLN(se zohledněním nákladů na spread)
Provize od otevření :1*100*0,29%*5,87 = 1,70 PLN – v tomto případě bude účtována minimální provize ve výši 20 PLN
Provize od uzavření :1*100*0,29%*5,93 = 1,72 PLN – v tomto případě bude účtována minimální provize ve výši 20 PLN. V důsledku otevření a
uzavření pozice investorovi vzniknou tyto náklady:
TMS Trader, TMS Prime*

Služba
Náklady na
otevření

25 PLN

25 PLN

Náklady na
uzavření

25 PLN

Náklady na
spread

1 PLN

Náklady na
swapy

TMS Connect, TMS Prime*

25 PLN
1 PLN

Dlouhá pozice (pipy): -0,0686/ Krátká pozice (pipy) 0,0000
Dlouhá pozice: - 0,7 PLN/ Krátká pozice 0 PLN

Dlouhá pozice (pipy): -0,0686/ Krátká pozice (pipy) 0,0000
Dlouhá pozice: - 0,7 PLN/ Krátká pozice 0 PLN

* zjistěte Specifikaci finančních nástrojů a najděte seznam dostupných CFD kontraktů na akcie pro konkrétní transakční platformu.
Datum splatnosti
Uvedený finanční nástroj nemá předem stanovené datum splatnosti. V důsledku toho neexistuje žádná doporučená doba pro jeho udržování a výběr
doby jeho držení závisí na individuálním uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů. TMS Brokers určil
maximální termín pro udržování otevřených pozic u služby TMS Trader na 365 dnů.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
Strana 7 z 21

•
•
•

chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
má jiné druhy investic.

Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika

2

1

3

4

Nízké riziko

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty.
Celková ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že pozice bude zavřena za méně výhodnou cenu, což může významně
ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje, pokud překročíte maximální termín pro udržování otevřené pozice nebo nevypořádané opačné
pozice, nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy,
a to pokud překročíte maximální termín pro jejich udržování nebo pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje nezahrnují swapování, rolování a přepočet.
Ve scénáři krajních podmínek se předpokládá, že investor investici provedl v průběhu jednoho dne. Níže jsou prezentovány scénáře pro finanční
nástroje s největším objemem obchodování:
PGNIG

VXX.ETF

PKOBP

Sazba zajišťovacího vkladu

20,00%

20,00%

20,00%

Částka investice (zajišťovací vklad)

10 000 EUR

10 000 EUR

10 000 EUR

Nominální hodnota investice

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Scénář

Změna ceny nástroje

Výhodný

103,79%

6,16%

Střední

8,61%

-79,91%

18,35%

Nevýhodný

-40,67%

-94,52%

-33,53%

Krajních podmínek

-77,71%

-95,47%

-93,10%

Scénář

113,28%

Zisk/ztráta (EUR)

Výhodný

51 895,81

3 082,14

Střední

4 306,57

-39 957,33

56 640,07
9 177,23

Nevýhodný

-20 335,44

-47 258,46

-16 765,44

Krajních podmínek

-38 853,08

-47 736,88

-46 547,68

Výsledky zahrnují náklady na provize. V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši
návratnosti.
Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
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Jaké jsou náklady? Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Jednorázové
náklady

Druh nákladů

Vstupní náklady

Náklady na provizi
vyplývající z otevření
pozice celkem:
Náklady na provizi
vyplývající z uzavření
pozice celkem:

Výstupní náklady
Jiné náklady
Náklady na
financování
otevřené položky
Náklady na
financování
otevřené položky
Náklady na
financování
otevřené položky

Spread
Náklady na udržení
položky
Swapové body

Swapové body

Výstupní náklady

Náklady na přepočet

Jiné náklady

Náklady na corporate
actions

Náklady na
financování
otevřené položky
Poplatky za
vedení účtu

Náklady na
financování pozice

TMS Trader, TMS Prime

TMS Connect, TMS Prime

TMS Direct/TMS MiniDirect

Akcie: 0,06%* ; 0,25%**
Akcie: 0,06%* ; 0,25%**
0,29% pro polské akcie
ETF: 0,06%
ETF: 0,06%
Minimální provize max: 62,40
Ostatní max: 0,02%
Ostatní max: 0,02%
PLN ***
Akcie: 0,06%* ; 0,25%**
Akcie: 0,06%* ; 0,25%**
0,29% pro polské akcie
ETF: 0,06%
ETF: 0,06%
Minimální provize max: 62,40
Ostatní max: 0,02%
Ostatní max: 0,02%
PLN ***
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když otevíráte a
uzavíráte transakci.
na zanikajícím CFD: hodnota
vkladu * počet dnů * (Libor 1M +
přirážka 1,5 %)/360.
Marže na úrokovou sazbu při kalkulaci swapových bodů: maximálně:
5% (500 b. b.)

-

Záporné swapové body jsou závislé na době udržování pozice. Čím déle pozici udržíte, tím větší náklady
vám mohou vzniknout, pokud pozici otevřete a uzavřete téhož dne, náklady na záporné swapové body vám
nevzniknou.
Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky
a náklady, které jsou denominovány v jiné měně nežli základní měna
Náklady na přepočet: 0,75%
účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle směnného kurzu
Náklady spojené se zápornými toky vyplývajícími z titulu corporate
Sazby uváděné v Transakčním
actions (např. vyplacení dividendy).:max: 30%
systému. V případě CFD na
výnosné indexy se nevyskytují
účtovány jednou měsíčně na základě denních výpočtů. Přirážka k úrokovým sazbám do 3% (týká se TMS
Direct)
Vedení peněžního účtu – Min: 0 PLN/0 EUR/0 USD, Max: 9zł/3 EUR/3USD

Vstupní a
výstupní náklady

Marže (přirážka ke
spreadu)

0 až 1.6% nominální hodnoty transakce u služby TMS Connect, TMS
Prime, TMS Trader, TMS Markets (pouze v případě proměnlivého
spreadu)

-

Vstupní a
výstupní náklady

Dodatečná přirážka ke
spreadu pro Účet s
nízkým saldem
(Dodatečná marže)

0 až maximálně: 1.6% hodnoty ceny, navýšená o hodnotu ceny
uvedené ve sloupci „Dodatečná přirážka ke spreadu pro Účet s nízkým
saldem” ve Specifikaci finančních nástrojů TMS Connect.

-

*) akcie jiné nežli polské ***) u ostatních CFD na akcie, CFD na ETF-y a CFD na výnosné indexy je provize účtována pouze v případě uzavírání
transakce pod hranicí hodnoty max: 20 USD.
Podrobné informace týkající se služby TMS Prime najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty Podrobné informace týkající se služby TMS Trader
najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4 Podrobné informace týkající se služby TMS Connect najdete zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Podrobné
informace
týkající
se
služby
TMS
Direct
najdete
zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
Uvedené finanční nástroje jsou určeny pro krátkodobé investice, v některých případech pouze v denním období, a nejsou vhodné pro dlouhodobé
investice. Forward má předem stanovený termín realizace. Neexistuje doporučené období pro udržování uvedených finančních nástrojů, neexistuje
období zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. S uvedenými finančními nástroji můžete obchodovat v libovolné době, a to
v obchodovací době. U varianty týkající se služeb TMS Trader můžete otevřenou pozici udržovat do 365 dnů. U varianty týkající se služeb TMS
Direct/TMS MiniDirect můžete nevypořádané protichůdné pozice udržovat do 60 dnů.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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Dokument obsahující klíčové informace
CFD založené na kurzu termínových kontraktů
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
CFD (rozdílové smlouvy) založené na kurzu termínových kontraktů (dále jen: „Produkt”) nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna
(akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS (obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro
finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte
na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
CFD kontrakt je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
takového jako jsou termínové kontrakty.
Investor má na výběr, může koupit finanční nástroj (obsadit „dlouhou pozici”) nebo prodat finanční nástroj (obsadit „krátkou"). Výsledek investora
závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice.
Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena finančního nástroje vzroste, investor získává. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena nástroje
poklesne, investor ztrácí. V případě prodeje finančního nástroje spolu s nárůstem ceny investor ztrácí a spolu s poklesem ceny investor získává.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný
nákup nebo prodej na základovém trhu. Pro otevření pozice je nutno složit jistotu (zajišťovací vklad), avšak pouze v malé části hodnoty finančního
nástroje.
Příklad
Investor zakoupil 1 lot DE30.pro za cenu ASK činící 13 158,6, a následně prodal za cenu BID činící 13 157,1 za předpokladu, že spread na trhu
činil v okamžiku otevření a uzavření pozice 0,5 pipu.
Výsledek brutto na transakci DE30.pro: (13157,1 - 13158, 6)*25 = -37,5 EUR. Výsledek netto je stejný jako brutto, jelikož provize není strhávána.
V důsledku otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou následující náklady:

Služba

TMS Trader: DE30.std
TMS Prime: DE30.std

TMS Prime: DE30.pro

TMS Connect
DE30.proTMS Markets
DE.30

Náklady na
otevření

0

13158,6*25*0.004%= 13,16 EUR

0

Náklady na
uzavření

0

13157,1*25*0.004%= 13,16 EUR

0

Náklady na spread

-1,5*25= -37,5 EUR

0.5*25= 12,5 EUR

0.5*25= 12,5 EUR

Datum splatnosti
Uvedený finanční nástroj nemá předem stanovené datum splatnosti. V důsledku toho neexistuje žádná doporučená doba pro jeho udržování a výběr
doby jeho držení závisí na individuálním uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů. TMS Brokers určil
maximální termín pro udržování otevřených pozic u služby TMS Trader na 365 dnů.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
•
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
•
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
•
má jiné druhy investic.
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Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

4

Nízké riziko

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty.
Celková ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že pozice bude zavřena za méně výhodnou cenu, což může významně
ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje, pokud překročíte maximální termín pro udržování otevřené pozice nebo nevypořádané opačné
pozice, nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy,
a to pokud překročíte maximální termín pro jejich udržování nebo pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje nezahrnují všechny náklady vznikající
v průběhu trvání investice, tj. během jednoho dne: takové jako: provize, swapování, rolování a přepočet. Ve scénáři krajních podmínek se
předpokládá, že investor investici provedl v průběhu jednoho dne.
Níže jsou prezentovány scénáře pro finanční nástroje s největším objemem obchodování:
Sazba zajišťovacího
vkladu
Částka investice
(zajišťovací vklad)
Nominální hodnota
investice

DE30.pro

US500.pro

PL20.pro

US100.pro

OILWTI.pro

5,00%

5,00%

10,00%

5,00%

10,00%

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

200000

200000

100000

200000

100000

5,76%
-13,58%
-29,43%
-59,52%

14,29%
-7,08%
-24,76%
-74,88%

5,21%
-20,80%
-40,92%
-72,54%

-2,17%
-35,24%
-57,95%
-83,41%

11 514,17
-27 159,11
-58 861,96
-119 032,30

28 581,92
-14 165,02
-49 516,13
-149 751,53

10 427,92
-41 605,63
-81 831,77
-145 073,15

-2 170,86
-35 238,96
-57 949,99
-83 412,29

Scénář
Výhodný
Střední
Nevýhodný
Krajních podmínek
Scénář
Výhodný
Střední
Nevýhodný
Krajních podmínek

Změna ceny nástroje
-92,37%
-113,74%
-131,42%
-181,54%
Zisk/ztráta
-92 369,04
-113 742,51
-131 418,07
-181 535,77

V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši návratnosti.
Výsledky zahrnují náklady na provize.
Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
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Jaké jsou náklady?
Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Jednorázové
náklady
Vstupní náklady

Typy nákladů
Provize

Výstupní
náklady

Provize

Náklady na
financování
otevřené položky

Náklady na
rolování

Jiné náklady
Náklady na
financování
otevřené položky
Poplatky za
vedení účtu
Výstupní
náklady
Vstupní a
výstupní náklady
Vstupní a
výstupní náklady

Spread

Popis nákladů

TMS Trader TMS
Prime, TMS Connect,
TMS Markets

TMS Prime

0%

max: 0,08%*

0%

0%

max: 0,08%*

0%

Náklady na provizi
vyplývající z otevření
pozice celkem:
Náklady na provizi
vyplývající z uzavření
pozice celkem:
Náklady na změnu dané
série kontraktu futures

TMS
Direct/TMS
MiniDirect

Hodnota swapových bodů účtovaná během rolování
kontraktu CFD založeného na kontraktu futures bude
podléhat korekci o výši spreadu (maximálně) nebo o menší
hodnotu, nežli vyplývající ze spreadu na daném nástroji.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když otevíráte a
uzavíráte transakci.

Náklady na
udržení položky

Náklady na udržování pozice na zanikajícím (CFD) (počítáno jako: součin hodnoty zajišťovacího vkladu, počtu dnů
udržování položky a uvedeného poplatku (Libor 1M + přirážka 1,5 %)/360. (pravda u služby TMS Direct)

Vedení peněžního
účtu

Min: 0zł/0 EUR/0USD - Max: 9zł/3 EUR/3USD

Náklady na
přepočet

Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady, které
jsou denominovány v jiné měně nežli základní měna účtu, budou přepočteny na základní
měnu účtu podle směnného kurzu

Náklady na
přepočet: 0,75%

Marže (přirážka ke
spreadu)

0 až 1,6% nominální hodnoty transakce

-

Dodatečná
přirážka ke
spreadu pro Účet s
nízkým saldem

0 až maximálně: 1,6% hodnoty ceny, navýšená o hodnotu ceny uvedené ve sloupci
„Dodatečná přirážka ke spreadu pro Účet s nízkým saldem” ve Specifikaci finančních
nástrojů TMS Connect.

-

*) nominální hodnoty transakce
Podrobné informace týkající se služby TMS Trader najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Podrobné informace týkající se služby TMS Connect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Podrobné informace týkající se služby TMS Prime najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty
Podrobné informace týkající se služby TMS Direct/TMS MiniDirect najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Podrobné informace týkající se služby TMS Markets najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
Uvedené finanční nástroje jsou určeny pro krátkodobé investice, v některých případech pouze v denním období, a nejsou vhodné pro dlouhodobé
investice. Forward má předem stanovený termín realizace. Neexistuje doporučené období pro udržování uvedených finančních nástrojů, neexistuje
období zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. S uvedenými finančními nástroji můžete obchodovat v libovolné době, a to
v obchodovací době. U varianty týkající se služeb TMS Trader můžete otevřenou pozici udržovat do 365 dnů. U varianty týkající se služeb TMS
Direct můžete nevypořádané protichůdné pozice udržovat do 60 dnů.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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Dokument obsahující klíčové informace
Kontrakty Futures
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
Kontakty Futures (dále jen: „Produkt”) nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna (akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS
(obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na
webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední
změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
Futures kontrakt je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového
nástroje, takového jako jsou: dluhopisy, měny, úrokové sazby, zboží. Investor má na výběr, může koupit finanční nástroj (obsadit „dlouhou
pozici”) nebo prodat finanční nástroj (obsadit „krátkou pozici"). Výsledek klienta závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice.
Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena finančního nástroje vzroste, investor získává. Pokud investor zakoupí finanční nástroj a cena nástroje
poklesne, investor ztrácí. V případě prodeje finančního nástroje spolu s nárůstem ceny investor ztrácí a spolu s poklesem ceny investor získává.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi uzavírání transakcí s možností využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty
podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný nákup nebo prodej na základovém trhu. Pro otevření pozice je nutno složit jistotu (zajišťovací vklad),
avšak pouze v malé části hodnoty kontraktu.
Příklad
Investor zakoupil 1 kontrakt futures na index S&P 500 (ESU0) za cenu ASK 3400 bodů a následně tento kontrakt téhož dne prodal za cenu BID
3410. Hodnota tohoto kontraktu činí 50 USD*cena. Předpokládáme, že spread v okamžiku uzavření transakce činil 0,25 indexového bodu. Náklady
na provizi za otevření a uzavření pozice činí 11,25 USD (z toho 1,25 je burzovní poplatek)/kontrakt *2 tj. 11,25 USD *2 = 22,50 USD.
Investor na transakci dosáhl následujícího výsledku brutto: ( 3410-3400 USD)*50= 500 USD (včetně nákladů na spread 12,50 USD).
Výsledek netto (se zohledněním provize) činil: 500 USD – 22,50 USD = 477,50 USD.
V důsledku otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou následující náklady:
TMS Direct:
Služba
ESU0
Náklady na
otevření

11,25 USD

Náklady na
uzavření

11,25 USD

Náklady na spread

12,50 USD

Datum splatnosti
Kontrakt futures má předem stanovené datum splatnosti.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
•
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
•
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
•
má jiné druhy investic.

Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

Nízké riziko

4

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty.
Celková ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že kontrakt futures bude uzavřen za méně výhodnou cenu, což může
významně ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být automatizován.
Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy, a to pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje nezahrnují všechny náklady vznikající
v průběhu trvání investice, tj. během jednoho dne, takové jako: provize a přepočet. Ve scénáři krajních podmínek se předpokládá, že investor
investici provedl v průběhu jednoho dne.
ESU0
Scénář
S&P 500
Výhodný

45,42%*

Střední

-3,34%

Nevýhodný

-36,74%

Krajních podmínek

-93,39%

Výsledky nezahrnují náklady na provize.*) zisk vyjádřený v procentech.
V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši návratnosti.
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Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
Jaké jsou náklady?
Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Typy nákladů

Druh
nákladů

Popis

TMS Direct

Vstupní
náklady

Provize

závisle na měně, ve které je vyjádřena hodnota kontraktu **

10,00 USD/ 10,00 EUR/ 8,00 GBP
13,00 CHF/13,00 AUD/ 20,00 SGD
1.200,00 JPY/ 15 NZD/ 20 PLN

Výstupní
náklady

Provize

závisle na měně, ve které je vyjádřena hodnota kontraktu **

10,00 USD/ 10,00 EUR/ 8,00 GBP
13,00 CHF/13,00 AUD/ 20,00 SGD
1.200,00 JPY/ 15 NZD/ 20 PLN

Spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když otevíráte a uzavíráte
transakci.

Jiné náklady
Náklady na
financování
otevřené
položky
Poplatky za
vedení účtu

Náklady na
udržování
pozice
Vedení
peněžního
účtu

Jiné náklady
Jiné náklady

Burzovní
poplatky

součin hodnoty zajišťovacího vkladu, počtu dnů udržování položky a uvedeného poplatku (Libor 1M + přirážka 1,5
%)/360.

Min: Max: 0 PLN/0 EUR/0 USD - Max: 9zł/3 EUR/3USD
Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce,
poplatky a náklady, které jsou denominovány v jiné měně nežli
Náklady na přepočet: 0,75%
základní měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle
směnného kurzu
Výše burzovních poplatků je stanovena ve specifikaci kontraktů Futures dostupné na webových stránkách TMS
Brokers nebo/a v POK TMS Brokers

*) V případě nákupu 1 kontraktu je účtována minimální provize 12,00 USD/ 12,00 EUR/ 10,00 GBP/ 15,00 CHF/ 15,00 AUD/ 25,00 SGD/
1.500,00 JPY/ 15 NZD/ 20 PLN
Podrobné informace týkající se služby TMS Direct najdete zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Podrobné informace týkající se kontraktů najdete zde:
https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
Neexistuje doporučené období pro udržování kontraktu, neexistuje období zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. Kontrakt můžete
otevírat a uzavírat v libovolném okamžiku během obchodovací doby.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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Dokument obsahující klíčové informace
CFD založený na kurzu kryptoměny
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
CFD (rozdílové smlouvy) založené na kurzu kryptoměny (dále jen: „Produkt”) nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna (akciová
společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS (obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro finanční
dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte na
telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
Kontrakt na kurzové rozdíly (CFD) je finanční nástroj s vestavěnou finanční pákou. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen
podkladového nástroje, takového jako je kryptoměna. Investor má na výběr, může koupit CFD kontrakt (obsadit "dlouhou" pozici), nebo prodat
CFD kontrakt (obsadit "krátkou" pozici). Výsledek závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice.
Pokud investor zakoupí CFD kontrakt a cena podkladového nástroje vzroste, hodnota CFD rovněž vzroste. Pokud investor zakoupí CFD kontrakt
a cena podkladového nástroje klesne, hodnota CFD kontraktu rovněž klesne. V případě prodeje CFD kontraktu spolu s nárůstem ceny, klesá
hodnota CFD, a spolu s poklesem ceny hodnota CFD narůstá. Druhou stranou transakce s CFD kontrakty uzavírané klientem je TMS Brokers.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi uzavírání transakcí s možností využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty
podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný nákup nebo prodej na základovém trhu. CFD vyžaduje složení jistoty (zajišťovacího vkladu), avšak
pouze v malé části hodnoty kontraktu.
Příklad
Investor zakoupil a následně prodal 1 lot na nástroji BTCUSD. Cena nákupu ASK:46305, cena prodeje BID: 46000 (předpokládaný spread 10 v
okamžiku nákupu)
Nominální hodnota 1 lotu = Cena 1 BTCUSD *1 USD
(46000 - 46305)*1 = - 305 USD
V důsledku otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou následující náklady:
Služba

TMS Trader,

TMS Prime

TMS Connect

Náklady na
otevření

92,61 USD

92,61 USD

0

Náklady na
uzavření

92 USD

92 USD

0

Náklady na
spread

40 USD

50 USD

305 USD

Dlouhá (pipy): -3125,01/ Krátká (pipy) 3093,8091
Dlouhá: - 31,25 USD / Krátká: -30,94 USD

Dlouhá (pipy): -3125,01/ Krátká (pipy) 3093,8091
Dlouhá: - 31,25 USD / Krátká: -30,94
USD

Dlouhá (pipy): -3125,01/ Krátká (pipy) 3093,8091
Dlouhá: - 31,25 USD / Krátká: -30,94
USD

Náklady na
swapy

Datum splatnosti
CFD kontrakt nemá předem stanovené datum splatnosti. V důsledku toho neexistuje žádná doporučená doba pro jeho udržování a výběr doby jeho
držení závisí na individuálním uvážení daného investora na základě jeho individuální obchodní strategie a cílů. TMS Brokers určil maximální termín
pro udržování otevřených pozic u služby TMS Trader na 365 dnů.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
•
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
•
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
•
má jiné druhy investic.

Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

4

Nízké riziko

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty. Celková
ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že CFD kontrakt bude uzavřen za méně výhodnou cenu, což může
významně ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje, pokud překročíte maximální termín udržování otevřené pozice (TMS Trader), nebo pokud
porušujete podmínky Rámcové smlouvy. Tento proces může být automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy, a to pokud překročíte
maximální termín jejich udržení, nebo pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V této tabulce je prezentováno, kolik peněz můžete získat zpět v průběhu jednoho dne v případě různých scénářů. Uvedené scénáře ukazují, jaké
výsledky by vaše investice mohla přinést. Můžete je porovnat se scénáři týkajícími se jiných produktů. Představené scénáře jsou odhadem budoucích
výsledků založeným na důkazech z minulosti a na proměnlivosti hodnoty této investice, avšak nejsou přesným ukazatelem. Váš výnos se bude lišit
závisle na výsledcích na trhu a délce doby udržování investice. Scénář krajních podmínek ukazuje, kolik peněz můžete získat zpět za extrémních
tržních podmínek, a nezohledňuje situaci, kdy vám nejsme schopni peníze vyplatit. Uvedené číselné údaje zahrnují všechny náklady vznikající
v průběhu trvání investice, tj. během jednoho dne, bez zohlednění nákladů na swapování a přepočet. Ve scénáři krajních podmínek se předpokládá,
že investor investici provedl v průběhu jednoho dne.
BITCOIN
Sazba zajišťovacího vkladu

50,00%

Částka investice (zajišťovací vklad)

10 000

Nominální hodnota investice

20 000

Scénář

Změna ceny nástroje

Výhodný

12,14%

Střední

-72,78%

Nevýhodný

-93,83%

Krajních podmínek

98,30%

Scénář

Zisk/ztráta

Výhodný

2 428,25

Střední

-14 555,59

Nevýhodný

-18 766,22

Krajních podmínek

19 660,00

Výsledky zahrnují náklady na provize.
V číselných údajích nebyla zohledněna vaše osobní daňová situace, která rovněž může mít vliv na výši návratnosti.
Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.

Strana 17 z 21

Jaké jsou náklady?
Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Jednorázové
náklady
Vstupní a
výstupní
náklady

Typ nákladů
Provize

Jiné náklady
Náklady na
financování
otevřené
položky
Náklady na
financování
otevřené
položky
Poplatky za
vedení účtu
Výstupní
náklady
Vstupní a
výstupní
náklady
Vstupní a
výstupní
náklady

Spread

Popis nákladů
Max: 0,4% hodnoty transakce (maximálně 30/PLN v případě účtů vedených v PLN, 20 USD v případě účtů
vedených v USD, 20 EUR v případě účtů vedených v EUR - v případě jiných nežli CFD na BITCOIN)
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když otevíráte a
uzavíráte transakci.

Swapové body

Záporné swapové body jsou závislé na době udržování pozice. Čím déle pozici udržíte, tím větší náklady vám
mohou vzniknout, pokud pozici otevřete a uzavřete téhož dne, náklady na záporné swapové body vám nevzniknou.

Swapové body

Marže na úrokovou sazbu při kalkulaci swapových bodů: maximálně: 30% (3000 b.b.)

Vedení peněžního
účtu
Náklady na přepočet
Marže (přirážka ke
spreadu)
Dodatečná přirážka
ke spreadu pro Účet s
nízkým
saldem(Dodatečná
marže)

Min: 0 PLN/0 EUR/0 USD - Max: 9 PLN/3 EUR/3USD
Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce, poplatky a náklady, které jsou denominovány v jiné
měně nežli základní měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu podle směnného kurzu
od 0 do 20 % nominální hodnoty transakce

0 až maximálně: 20% hodnoty ceny, navýšená o hodnotu ceny uvedené ve sloupci „Dodatečná přirážka ke spreadu
pro Účet s nízkým saldem” ve Specifikaci finančních nástrojů TMS Connect.

Podrobné informace týkající se nákladů na službu TMS Trader najdete zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Podrobné informace týkající se nákladů na službu TMS Connect najdete zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Podrobné informace týkající se služby TMS Prime najdete zde: https://www.tms.pl/dokumenty
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
CFD kontrakty jsou určeny pro krátkodobé investice, v některých případech pouze v denním období, a nejsou vhodné pro dlouhodobé investice.
Neexistuje doporučené období pro udržování CFD kontraktu, neexistuje období zrušení, a proto nejsou účtovány poplatky za zrušení. CFD kontrakt
můžete otevírat a uzavírat v libovolné době, a to v obchodovací době. U varianty týkající se služeb TMS Trader můžete otevřenou pozici udržovat
do 365 dnů.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.
Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.

Strana 18 z 21

Dokument obsahující klíčové informace
Burzovní opce na futures kontrakty
Burzovní opce na indexy
Cíl
Tento dokument obsahuje klíčové informace o daném investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžadují právní předpisy za účelem toho, aby bylo možné pomoci pochopit charakter tohoto investičního produktu a riziko, náklady, potenciální
zisky a ztráty s ním spojené, a také pomoci porovnat jej s jinými produkty.
Produkt
Burzovní opce (dále jen: „Produkt”) nabízí Makléřský dům TMS Brokers spółka akcyjna (akciová společnost) se sídlem ve Varšavě, číslo KRS
(obchodní rejstřík) 0000204776 (dále jen: TMS Brokers) podléhající dohledu Komise pro finanční dohled. Kontaktní údaje jsou dostupné na
webových stránkách na adrese: www.tms.pl/kontakt. Pro získání více informací prosím volejte na telefonní číslo: +48 22 27 66 200. Datum poslední
změny tohoto dokumentu: 19.01.2022.
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a který může být obtížně pochopitelný.
O jaký produkt se jedná?
Druh
Opce je finanční nástroj poskytující investorovi právo na nákup nebo prodej podkladového nástroje. Umožňuje investorovi spekulovat s nárůsty
nebo poklesy cen podkladového nástroje. Výsledek závisí na změně ceny podkladového nástroje a velikosti pozice.
Výše zajišťovacího vkladu pro otevřené krátké pozice s opčními kontrakty je závislá mezi jinými na výši vkladu podkladového nástroje (futures
kontrakt) a ceně realizace opce.
Opční kontrakty „In the Money” jsou v okamžiku vypršení realizovány automaticky. Americké opce mohou být realizovány v libovolném okamžiku
na rozdíl od evropských opcí, které jsou vypořádávány v okamžiku vypršení, a peněžní americké opce na kontrakty „In The Money” lze realizovat
prostřednictvím záměny na určité pozice v kontraktech, a to nejpozději ke dni předcházejícímu vypršení dané opce do sjednané doby (tzv. Expiry
cut-off).
Při prodeji opčního kontraktu je vystavitel povinen udržovat určitou úroveň zajišťovacího vkladu. Podrobné informace týkající se specifikace
opčních kontraktů jsou uvedeny na stránkách jednotlivých burz a v transakčních podmínkách na platformě TMS DIRECT.
Cíle
Cílem produktu je umožnit investorovi využití pákového finančního efektu ve vztahu ke změně hodnoty podkladového nástroje, aniž by byl nezbytný
nákup nebo prodej na základovém trhu. Opce vyžaduje složení jistoty (zajišťovacího vkladu), avšak pouze v malé části hodnoty kontraktu. Je nutno
pamatovat na to, že obchodování s finančními nástroji s vestavěnou finanční pákou vyžaduje zvýšenou opatrnost, protože lze dosáhnout vysokých
zisků, pokud se cena změní ve Váš prospěch, avšak současně jsou možné velké ztráty, pokud se cena změní opačným směrem, nežli je to žádoucí.
Příklad
Investor zakoupil opci call na 1 kontrakt E-mini S&P 500 se splatností 18. září 2020. Cena strike 3400 bodů., cena otevření 30 bodů. Investor
zaplatil prémii za nákup opce ve výši 1500 USD ( 30*násobitel 50). Investor téhož dne opci zavírá na ceně 29 bodů (získává 1450 USD prémie).
Výsledek na pozici: (44,25-44,50) x 50 = -12,5 USD.
Provize: 6,57 x 2 = 13,14 USD.
Celkový výsledek: -63,14USD. V důsledku otevření a uzavření pozice investorovi vzniknou následující náklady:
Vstupní náklady
Výstupní náklady
Jiné náklady

Služba
Provize
Provize
Náklady na spread

TMS Direct
6,57USD
6,57USD
12,5 USD

Datum splatnosti
Opce mají předem stanovení datum vypršení. Datum vypršení závisí na sérii podkladového nástroje a určuje jej burza, na které je daný nástroj
kótován.
Opce mohou být vyúčtovávány na základě kurzovního rozdílu nebo mohou být vyúčtovávány prostřednictvím dodání kontraktu Futures.
Cílový individuální investor
Cílovým investorem je osoba, která:
•
má znalosti a zkušenosti s nakupováním finančních nástrojů s vestavěnou finanční pákou
•
chce aktivně investovat, tj. plánuje udržovat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům,
•
si je vědoma vysokého investičního rizika;
•
plánuje spekulovat s nárůsty nebo poklesy cen podkladového nástroje,
•
očekává velké kolísání cen finančního nástroje;
•
disponuje odpovídajícími finančními prostředky, jejichž ztrátu si může dovolit,
•
plánuje investovat pouze část svého kapitálu a může si dovolit ztráty překračující počáteční částku investice.
•
chápe vliv finanční páky na dosahovaný výsledek,
•
akceptuje investování do krátkodobých nástrojů s vysokým rizikem,
•
má jiné druhy investic.
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Jaká jsou rizika a možný přínos?
Obecný ukazatel rizika

Obecný ukazatel rizika udává míru rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost,
že na produktu proděláte v důsledku změn na trhu nebo v
důsledku toho, že nemáme možnost vyplatit vám peníze.

Tento produkt jsme klasifikovali známkou 7 ze 7, což je
nejvyšší třída rizika
1

2

3

Nízké riziko

4

5

6

Umožňuje odhadnout potenciální ztráty vyplývající z budoucích
výsledků produktu na velmi vysoké úrovni. Znamená to, že
potenciální ztráty v důsledku budoucích výsledků jsou
odhadovány jako velmi vysoké a špatné podmínky na trhu
nejpravděpodobněji ovlivní schopnost vyplatit vám peníze.

7

Vysoké riziko

Mějte na vědomí měnové riziko. Budete dostávat platby v jiné měně, a proto konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu. Toto
riziko není zohledněno v ukazateli uvedeném výše. Za určitých okolností od vás mohou být vyžadovány další platby na pokrytí ztráty.
Celková ztráta, která vám může vzniknout, může značně přesáhnout investovanou částku.
Tento produkt nezohledňuje žádnou ochranu proti budoucím výsledkům na trhu, proto můžete přijít o část nebo celou svou investici. V případě,
že vám TMS Brokers nebude schopen vyplatit příslušející částku, můžete přijít o celou svou investici. Můžete však využít systém ochrany
spotřebitele (viz sekce „Co nastane, pokud nebudeme mít možnost vyplatit vám peníze?”). Tato ochrana není ve výše uvedeném ukazateli
zohledněna. Tržní podmínky, např. absence likvidity, mohou způsobit, že pozice bude zavřena za méně výhodnou cenu, což může významně
ovlivnit výsledek.
Vaší pozici můžeme zavřít, pokud nezachováte minimální vyžadovaný ukazatel zajištění, pokud jste vůči firmě zadluženi, pokud překročíte určitou
úroveň angažovanosti u daného finančního nástroje nebo nevypořádané opačné pozice, nebo pokud porušujete podmínky Rámcové smlouvy.
Tento proces může být automatizován. Rovněž můžeme zrušit vaše čekající příkazy, a to pokud to bude spojeno s nutností uzavření nebo
vypořádání vašich pozic.
Scénáře týkající se výsledků
V případě nákupu opce (opce put a opce call) je ztráta předem omezena do výše prémie, jakou klient zaplatil za opci navýšenou o zaplacenou provizi.
Zisk investora není omezen ničím.
V případě prodeje opce (opce put a opce call) je zisk omezen do výše prémie, zatímco ztráta omezena není.
Klient by měl v případě otevření pozice na opci vzít v potaz nejen proměnlivost ceny podkladového nástroje, ale také dobu předpokládané změny.
Výši návratnosti může ovlivnit daňová situace.
Co nastane, pokud TMS Brokers nemá možnost prostředky vyplatit?
TMS Brokers je účastníkem systému kompenzací vedeného Celostátním depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.). Systém kompenzací Vám vyplatí prostředky snížené o dlužné částky do výše odpovídající ve zlotých hodnotě 3.000 eur - ze 100% hodnoty
prostředků, na které se systém kompenzací vztahuje, a z 90% prostředků nad tuto částku, do ekvivalentu 22.000 eur ve zlotých. Podrobné informace
najdete v pravidlech služby a na stránkách: www.kdpw.pl.
Jaké jsou náklady?
Závisle na daném produktu Vám mohou vznikat všechny nebo pouze některé náklady uvedené níže. Jednorázové náklady:
Typy nákladů

Druh
nákladů

Vstupní
náklady

Provize

Výstupní
náklady

Provize

Jiné náklady
Náklady na
financování
otevřené
položky

Spread

Popis

TMS Direct

6,00 USD / 6,00 EUR / 5,00 GBP/ 8,00 CHF
/ 10,00 AUD / 15,00 SGD /
1.000,00 JPY / 75,00 SEK / 6,00 CAD /
45,00 HKD
6,00 USD / 6,00 EUR / 5,00 GBP/ 8,00 CHF
závisle na měně, ve které je vyjádřena hodnota kontraktu
/ 10,00 AUD / 15,00 SGD /
1.000,00 JPY / 75,00 SEK / 6,00 CAD /
45,00 HKD
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizovány vždy, když otevíráte a
uzavíráte transakci.
závisle na měně, ve které je vyjádřena hodnota kontraktu

Náklady na
udržení
položky

burzovní opce(počítáno jako: součin hodnoty zajišťovacího vkladu, počtu dnů udržování položky a uvedeného
poplatku (Libor 1M + přirážka 1,5 %)/360.

Poplatky za
vedení účtu

Vedení
peněžního
účtu

Min: 0 PLN/0 EUR/0 USD - Max: 9 PLN/3 EUR/3USD

Náklady na
financování

Náklady na
udržení
položky

koupené burzovní opce, jejíž lhůta splatnosti je delší nežli 31 dnů (za každý 1 milion nominální hodnoty počítaná
úměrně): max 1,10 jednotky měny
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otevřené
položky

Náklady
výstupu

Náklady na
směnu

Veškeré peněžní prostředky, dosažené zisky a ztráty, korekce,
poplatky a náklady, které jsou denominovány v jiné měně nežli
základní měna účtu, budou přepočteny na základní měnu účtu
podle směnného kurzu

náklady na směnu: 0,75%

Podrobné informace týkající se služby TMS Direct najdete zde:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Podrobné informace týkající se opčních kontraktů jsou k dispozici zde:
https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
Po jakou dobu bych měl produkt mít a mohu si peníze vyplatit dříve?
Opce mají předem stanovené datum vypršení. Neexistuje doporučené období uchovávání opcí, neexistuje období zrušení, a tak nejsou účtovány
poplatky za zrušení. Položky na opci můžete otevírat a uzavírat kdykoliv během obchodovací doby dle pravidel stanovených na příslušném trhu.
Jak mohu podat stížnost?
Pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle 22.276.62.82, 22.276.62.66 (int. 1); zašlete nám
zprávu prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách www.tms.pl. v záložce „Kontakt”, písemně na poštovní adresu
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobně v Makléřském domě TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
písemně nebo ústně do protokolu. Pokud máte za to, že Vaše stížnost byla vyřízena neuspokojivým způsobem, máte právo na odvolání. V případě,
že v důsledku Vámi podaného odvolání nedojde ke změně rozhodnutí, můžete podat stížnost finančnímu ombudsmanovi. Více informací najdete
na webových stránkách www.tms.pl/dokumenty na „Informační kartě o TMS Brokers”.

Jiné důležité informace
Pokud mezi zadáním příkazu a okamžikem jeho provedení dojde k prodlevě, příkaz nemusí být realizován za cenu, kterou jste očekávali. Před
zahájením obchodování se ujistěte, že kvalita přenosu dat je dostačující. Sekce www.tms.pl/dokumenty na našich webových stránkách obsahuje
důležité informace týkající se Vašeho účtu. Ujistěte se, že znáte všechny podmínky a pravidla týkající se Vašeho účtu.
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