Dokument zawierający kluczowe informacje
CFD na pary walutowe, Forward na pary walutowe
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
1
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 porównywaniu go z innymi produktami.
CFD na pary walutowe oraz Forward na pary walutowe są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie (dalej: TMS Brokers) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.
st. W Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 526-27-59-13. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji
należy zadzwonić pod numer telefonu: +48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia
Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt CFD na pary walutowe lub Forward na pary walutowe jest instrumentem z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala
inwestorowi spekulować na wzrostach lub spadkach cen instrumentu bazowego, takiego jak pary walutowe.
Inwestor ma wybór, może kupić instrument finansowy (zająć pozycję "długą"), lub sprzedać instrument finansowy (zająć pozycję
"krótką"). Wynik inwestora zależy od zmiany ceny instrumentu bazowego i wielkości pozycji. Jeśli inwestor zakupi instrument
finansowy (zajmie pozycję długą) i cena instrumentu finansowego wzrośnie, inwestor zyskuje. Jeśli inwestor zakupi instrument
finansowy, a cena instrumentu spadnie, inwestor traci. W przypadku sprzedaży instrumentu finansowego (zajęcia pozycji krótkiej)
wraz ze wzrostem ceny, inwestor traci, a wraz ze spadkiem ceny inwestor zyskuje.
Cele
Celem oferowania wskazanych instrumentów finansowych jest umożliwienie inwestorowi wykorzystania efektu dźwigni finansowej
w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku bazowym. Otwarcie
pozycji wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości instrumentu
finansowego.
Przykład
Inwestor zajął pozycję o nominale 1 lota na EUR/USD z depozytem zabezpieczającym 3,33% i ceną rynkową wynoszącą 1,20000,
wymagany depozyt na otwarcie pozycji wynosi 3 333 EUR (3,33% x 100 000) przy założeniu, że wysokość dźwigni finansowej
wynosi 1: 30 (3,33%). Oznacza to, że każda zmiana ceny rynkowej o 1 punkt notowań (piąte miejsce po przecinku) powoduje
zmianę w wartości inwestycji o 1 USD.
Należy pamiętać, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki
ograniczające dotyczące kontraktów CFD, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wprowadzane zostają tym samym nowe limity
dźwigni w momencie otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od wartości 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od
zmienności instrumentu bazowego. Inwestor może sprawdzić nowe limity dźwigni wprowadzone przez TMS Brokers za
pośrednictwem strony internetowej www.tms.pl (lub innej strony internetowej, którą TMS udostępni Klientowi.
Na przykład, jeśli inwestor zajął pozycję długą (Buy), a rynek zyskuje na wartości to wzrost ceny o 1 punkt notowań będzie
generował zysk dla inwestora w wysokości 1 USD. Jeśli jednak cena rynkowa zmniejszy się o 1 punkt notowań wówczas inwestor
poniesie stratę w wysokości 1 USD. I odwrotnie, jeśli inwestor posiada pozycję krótką (sell), zysk jest zgodny ze spadkiem ceny, a
strata ze wzrostem ceny instrumentu finansowego. Przy założeniu, że spread w momencie otwarcia pozycji wynosił 15 punktów
notowań to koszt spreadu wyniesie 15 * 1 USD = 15 USD. Jeśli inwestor zamknie pozycję po cenie 1,20015 wówczas jego wynik
będzie kształtował się następująco: Dla pozycji długiej: (1,20015 – 1,20000)*100 000 = 15 USD; Dla pozycji krótkiej: (1,20000 –
1,20015)*100 000 = - 15 USD. W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszt prowizji a w przypadku, gdy
utrzyma pozycję na kolejny dzień może ponieść dodatkowe koszty w postaci ujemnych punktów swapowych.
TMS Trader*, TMS Prime*

TMS Prime**

TMS Connect

Prowizja

0

100.000*0,004% = 4 EUR
16,40 PLN

0

Prowizja

0

100.000*0,004% = 4 EUR
16,40 PLN

0

Koszty bieżące

Punkty swapowe

-0,000165296/0,000030251
D: -61,61 PLN/K: 12,21PLN

-0,000155378/0,000040169
-57,5 PLN/14,87 PLN

-0,000155378/0,000040169
-57,5 PLN/14,87 PLN

Koszty bieżące

Koszty spreadu

Koszty wejścia
Koszty wyjścia

TMS Direct/MiniDirect
0
poniżej kwoty minimalnej
10USD/37 PLN
0
poniżej kwoty minimalnej
10USD / 37 PLN
-0,000113/0,000020
-41,81 PLN/ 7,40 PLN

15 * 1 USD = 15 USD lub spread transakcyjny

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)
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Inne koszty

Koszt konwersji

Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są
denominowane w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę
bazową rachunku po kursie konwersji.

1,54 PLN

USDPLN – 3,7; EURPLN – 4,1
* dotyczy CFD na pary walutowe notowanego na platformie TMS Trader ze stałym spreadem (nazwa instrumentu bez rozszerzenia) i TMS Prime dla CFD na pary
walutowe notowanego z rozszerzeniem „.std”
** dotyczy CFD na pary walutowe notowanego na platformie TMS Connect z rozszerzeniem „.stp” i TMS Prime z rozszerzeniem „.pro”

Termin zapadalności
Kontrakt CFD nie ma z góry określonego terminu zapadalności. W rezultacie nie ma zalecanego okresu jego utrzymywania, a wybór
okresu posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną strategię handlową i cele.
TMS Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
Forward ma z góry określony termin realizacji i cenę wykonania. Nie ma zalecanego okresu jego utrzymywania, a wybór okresu
posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną strategię handlową i cele. TMS
Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
Docelowy inwestor indywidualny
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu
instrumentów finansowych z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni
finansowej na osiągany wynik. Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący
odpowiednimi środkami finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową
kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka
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2

3

4

5

6

7

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.
Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że zlecenie Klienta zostanie wykonane po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy, jeśli przekroczysz
maksymalny termin utrzymywania otwartej pozycji lub nierozrachowanej pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli
przekroczysz maksymalny termin ich utrzymania, lub jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich
pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe obejmują wszystkie koszty ponoszone w ciągu trwania inwestycji tj. jednego dnia bez uwzględnienia kosztów
swapowania, i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor dokonywał inwestycji w ciągu jednego dnia.
Poniżej przedstawiono scenariusze dla instrumentów finansowych o największym wolumenie obrotu dla pozycji długiej. Wyniki
zawierają koszty prowizji.
W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
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Stawka Depozytu zabezpieczającego
Kwota Inwestycji (depozyt
zabezpieczający)
Wartość nominalna inwestycji

EURUSD.stp

GBPUSD.stp

USDJPY.stp

USDCAD.stp

EURGBP.stp

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

10000

10000

10000

10000

10000

300300,3003

300300,3003

300300,3003

300300,3003

300300,3003

Scenariusz

Zmiana ceny instrumentu

Korzystny

1,286%

0,786%

1,047%

0,183%

0,348%

Umiarkowany

0,264%

-0,040%

0,178%

0,705%

0,543%

Niekorzystny

-0,544%

-0,594%

-0,893%

-0,339%

-1,039%

Warunków skrajnych

-2,071%

-2,291%

-2,008%

-1,984%

-2,029%
1 043,75

Scenariusz

Zysk/strata
3 861,61

2 360,57

3 142,98

548,53

Umiarkowany

Korzystny

791,42

- 121,31

533,14

2 117,81

1 630,08

Niekorzystny

- 1 634,11

- 1 782,30

- 2 680,58

- 1 016,94

- 3 121,46

Warunków skrajnych

- 6 218,02

- 6 879,13

- 6 029,90

- 5 958,11

- 6 094,26

Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Koszty wejścia i wyjścia

Prowizja

Koszty bieżące

Punkty swapowe

Koszty bieżące

Spread

Inne koszty

Koszt konwersji

Inne koszty

Marża (narzut na
spread)
Dodatkowy narzut na
spread dla Konta o
niskim saldzie
(Dodatkowa Marża)

Inne koszty

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia i zamknięcia pozycji łącznie: max: 0,008% nominału transakcji
lub 20 USD (transakcja poniżej wartości minimalnej dla TMS Direct)
Ujemne punkty swapowe uzależnione są od czasu utrzymywania pozycji im dłużej utrzymasz pozycję
tym większe koszty możesz ponieść, jeśli otworzysz i zamkniesz pozycję tego samego dnia nie
poniesiesz kosztów ujemnych punktów swapowych. Nie dotyczy Forward
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za
każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję.
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są
denominowane w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę bazową
rachunku po kursie konwersji. Dla TMS Direct koszt konwesji: 0,75%
od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi TMS ConnectInne koszt
od 0 do maksymalnie: 0,1% wartości ceny, powiększona o wartość ceny wskazanej w kolumnie
„Dodatkowy narzut na spread dla Konta o niskim saldzie” w Specyfikacji Instrumentów Finansowych
TMS Connect.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Trader znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Connect znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Prime znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Kontrakty CFD są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jedynie w okresie dziennym i nie są
odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Forward ma z góry określony termin realizacji. Nie ma zalecanego okresu
przetrzymywania wskazanych instrumentów finansowych, nie ma okresu anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie.
Możesz handlować wskazanymi instrumentami finansowymi w dowolnym czasie, podczas godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumenty na naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
CFD na kurs spot na metale szlachetne, Forward na złoto i srebro
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
2
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 porównywaniu go z innymi produktami.
CFD oraz Forward na metale szlachetne są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej: TMS Brokers) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 526-27-59-13. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy
zadzwonić pod numer telefonu: +48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt CFD i Forward jest instrumentem z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala inwestorowi spekulować na wzrostach
lub spadkach cen instrumentu bazowego, takiego jak metale szlachetne. Inwestor ma wybór, może kupić kontrakt CFD (zająć
pozycję "długą"), lub sprzedać kontrakt CFD (zająć pozycję "krótką"). Wynik zależy od zmiany ceny instrumentu bazowego i
wielkości pozycji.
Jeśli inwestor zakupi instrument finansowy (zajmie pozycję długą) i cena instrumentu finansowego wzrośnie, inwestor zyskuje. Jeśli
inwestor zakupi instrument finansowy, a cena instrumentu spadnie, inwestor traci. W przypadku sprzedaży instrumentu
finansowego (zajęcia pozycji krótkiej) wraz ze wzrostem ceny, inwestor traci, a wraz ze spadkiem ceny inwestor zyskuje
Cele
Celem oferowania kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi zawieranie transakcji z możliwością wykorzystania efektu dźwigni
finansowej w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku
bazowym. CFD wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości kontraktu.
Przykład
Inwestor zajął pozycję o nominale 1 lota na SILVER.pro z depozytem zabezpieczającym 10% i ceną rynkową wynoszącą 15,70.
Oznacza to, że każda zmiana ceny rynkowej o 1 punkt notowań powoduje zmianę w wartości inwestycji o 5 USD.
Należy pamiętać, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki
ograniczające dotyczące kontraktów CFD, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wprowadzane zostają tym samym nowe limity
dźwigni w momencie otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od wartości 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od
zmienności instrumentu bazowego. Inwestor może sprawdzić nowe limity dźwigni wprowadzone przez TMS Brokers za
pośrednictwem strony internetowej www.tms.pl (lub innej strony internetowej, którą TMS udostępni Klientowi.
Na przykład, jeśli inwestor zajął pozycję długą (Buy), a rynek zyskuje na wartości to wzrost ceny o 1 punkt notowań będzie
generował zysk dla inwestora w wysokości 5 USD. Jeśli jednak cena rynkowa zmniejszy się o 1 punkt notowań wówczas inwestor
poniesie stratę w wysokości 5 USD. I odwrotnie, jeśli inwestor posiada pozycję krótką (sell), zysk jest zgodny ze spadkiem ceny, a
strata ze wzrostem ceny instrumentu finansowego.
Wartość 1 lota = cena 1 uncji trojańskiej srebra* 5000 USD
Przy założeniu, że spread w momencie otwarcia pozycji wynosił 0,05 pkt to koszt spreadu wyniesie 0,05 * 5000 USD = 250 USD.
Jeśli inwestor zamknie pozycję po cenie 15,76 wówczas jego wynik będzie kształtował się następująco:
Dla pozycji długiej: (15,76 –15,70)*5000 = 300 USD;
Dla pozycji krótkiej: (15,70 – 15,76)*5000 = - 300 USD.
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszt prowizji a w przypadku, gdy utrzyma pozycję na kolejny dzień
może ponieść dodatkowe koszty w postaci ujemnych punktów swapowych.
Np. Dla TMS Trader punkty swapowe za 1 dzień wynoszą: XAGUSD: Długa: -0,9004 / Krótka: 0,4416 pipsów
Dla pozycji długiej: 0,01 * (-0,9004 )*5000USD*3,7 = - 166,574 PLN
Dla pozycji krótkiej:0,01 * (0,4416) *5000 USD*3,7 = 81,70 PLN
Usługa
Koszt otwarcia

TMS Trader*, TMS Prime*

TMS Prime**

TMS Connect

TMS Direct

0

15,70*5000*0,004%*3,7=11,62 PLN

0

10 USD/3,71 PLN

Koszt zamknięcia

0

15,70*5000*0,004%*3,7=11,62 PLN

0

10 USD/3,71 PLN

Koszty spreadu

250* USD/ 925,00 PLN

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)
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Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są denominowane w walucie innej niż waluta bazowa rachunku,
zostaną przeliczone na walutę bazową rachunku po kursie konwersji. Dla TMS Direct koszt konwersji: 0,75%

Koszt konwersji

USDPLN – 3,7; EURPLN – 4,1
* dotyczy CFD oraz Forward na metale szlachetne notowanego na platformie TMS Trader (nazwa instrumentu bez rozszerzenia) i TMS Prime dla CFD na pary
walutowe notowanego z rozszerzeniem „.std”
** dotyczy CFD oraz Forward na metale szlachetne notowanego na platformie TMS Connect z rozszerzeniem „.stp” i TMS Prime z rozszerzeniem „.pro”

Termin zapadalności
Kontrakt CFD nie ma z góry określonego terminu zapadalności. W rezultacie nie ma zalecanego okresu jego utrzymywania, a wybór
okresu posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną strategię handlową i cele.
TMS Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
Forward ma z góry określony termin realizacji i cenę wykonania. Nie ma zalecanego okresu jego utrzymywania, a wybór okresu
posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną strategię handlową i cele. TMS
Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
Docelowy inwestor indywidualny
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu
instrumentów finansowych z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni
finansowej na osiągany wynik. Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący
odpowiednimi środkami finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową
kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

3

4

Niskie ryzyko

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że pozycja zostanie zamknięta po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy, jeśli przekroczysz
maksymalny termin utrzymywania otwartej pozycji lub nierozrachowanej pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli
przekroczysz maksymalny termin ich utrzymania, lub jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich
pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe nie obejmują kosztów swapowania i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor
dokonywał inwestycji w ciągu jednego dnia.
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Stawka Depozytu
zabezpieczającego
Kwota Inwestycji (depozyt
zabezpieczający)
Wartość nominalna inwestycji
Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych
Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

XAGUSD

XAUUSD

XAGUSD.stp

XAUUSD.stp

5,00%

3,33%

5,00%

3,33%

10000

10000

10000
200000
2,512%
0,153%
-0,570%
-1,695%
5 023,95 USD
306,82 USD
- 1 140,27 USD
- 3 390,40 USD

300300,3003
200000
Zmiana ceny instrumentu
1,103%
0,523%
0,701%
0,411%
-0,645%
-0,628%
-2,061%
-2,064%
Zysk/strata
3 311,65 USD
1 045,21 USD
2 104,77 USD
822,47 USD
- 1 937,63 USD
- 1 255,04 USD
- 6 188,65 USD
- 4 127,29 USD

10000
300300,3003
0,487%
-0,031%
-0,607%
-1,157%
1 463,45 USD
- 93,74 USD
- 1 822,23 USD
- 3 475,39 USD

Wyniki zawierają koszty prowizji.
W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Koszty wejścia i wyjścia

Prowizja

Koszty bieżące

Punkty swapowe
( TMS Connect, TMS
Trader)i TMS Prime)

Koszty bieżące

Punkty swapowe
( TMS Direct )

Koszty bieżące

Spread

Inne koszty

Koszt konwersji

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia i zamknięcia pozycji łącznie: max: 0,008% nominału
transakcji (TMS Prime) lub 20 USD (dla TMS Direct)
Ujemne punkty swapowe uzależnione są od czasu utrzymywania pozycji im dłużej utrzymujesz
pozycję tym większe koszty możesz ponieść, jeśli otworzysz i zamkniesz pozycję tego samego
dnia nie poniesiesz kosztów ujemnych punktów swapowych. (prawda dla Trader, Prime i
Connect )
Punkty swapowe uzależnione sa od czasu utrzymywania pozycji, i sa wyrażone cenie
instrumentu. W każdy dzień roboczy cena otwarcia pozycji jest korygowana o wartość punktów
swapowych , które pogarszają cenę otwarcia pozycji. Nie dotyczy Forward
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za
każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję.
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są
denominowane w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę
bazową rachunku po kursie konwersji.
Dla TMS Direct koszt konwersji: 0,75%

Inne koszty

Marża (narzut na spread)

od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi TMS ConnectIoszt

Inne koszty

Dodatkowy narzut na spread
dla Konta o niskim saldzie
(Dodatkowa Marża)

od 0 do maksymalnie: 0,1% wartości ceny, powiększona o wartość ceny wskazanej w kolumnie
„Dodatkowy narzut na spread dla Konta o niskim saldzie” w Specyfikacji Instrumentów
Finansowych TMS Connect.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Trader znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Connect znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Prime znajdziesz tutaj:, https://www.tms.pl/dokumenty
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Kontrakty CFD są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jedynie w okresie dziennym i nie są
odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Forward ma z góry określony termin realizacji. Nie ma zalecanego okresu
przetrzymywania wskazanych instrumentów finansowych, nie ma okresu anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie.
Możesz handlować wskazanymi instrumentami finansowymi w dowolnym czasie, podczas godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumentyna naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
CFD na akcje, ETF’y i indeksy
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
3
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 porównywaniu go z innymi produktami.
CFD na akcje, ETF’y i indeksy są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
TMS Brokers) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:
526-27-59-13. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer
telefonu: +48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt CFD jest instrumentem z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala inwestorowi spekulować na wzrostach lub spadkach
cen instrumentu bazowego, takiego jak akcje, ETF’y i indeksy.
Inwestor ma wybór, może kupić instrument finansowy (zająć pozycję "długą"), lub sprzedać instrument finansowy (zająć pozycję
"krótką"). Wynik inwestora zależy od zmiany ceny instrumentu bazowego i wielkości pozycji. Jeśli inwestor zakupi instrument
finansowy (zajmie pozycję długą) i cena instrumentu finansowego wzrośnie, inwestor zyskuje. Jeśli inwestor zakupi instrument
finansowy, a cena instrumentu spadnie, inwestor traci. W przypadku sprzedaży instrumentu finansowego (zajęcia pozycji krótkiej)
wraz ze wzrostem ceny, inwestor traci, a wraz ze spadkiem ceny inwestor zyskuje.
Cele
Celem oferowania wskazanych instrumentów finansowych jest umożliwienie inwestorowi wykorzystania efektu dźwigni finansowej
w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku bazowym. Otwarcie
pozycji wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości instrumentu
finansowego.
Przykład
Inwestor zakupił, a następnie sprzedał 1 lot PGNIG z ceną ASK/BID wynoszącą 5,87 / 5,93 (zakładany spread 0,01)
Wartość nominalna 1 lota = Cena *100 PLN
Wynik: ( 5,93 - 5,87 )*100 = 6 PLN(z uwzględnieniem kosztu spreadu)
Prowizja od otwarcia :1*100*0,29%*5,87 = 1,70 PLN – w tym przypadku będzie naliczona prowizja minimalna w wysokości 20
PLN
Prowizja od zamknięcia :1*100*0,29%*5,93 = 1,72 PLN – w tym przypadku będzie naliczona prowizja minimalna w wysokości 20
PLN
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
Usługa

TMS Trader, TMS Prime*

TMS Connect, TMS Prime*

Koszt otwarcia

20 PLN

20 PLN

Koszt zamknięcia

20 PLN

20 PLN

Koszt spreadu

1 PLN

1 PLN

Długa pozycja (pipsy): -0,0686/ Krótka pozycja (pipsy) 0,0000

Długa pozycja (pipsy): -0,0686/ Krótka pozycja (pipsy) 0,0000

Długa pozycja: - 0,7 PLN/ Krótka pozycja 0 PLN

Długa pozycja: - 0,7 PLN/ Krótka pozycja 0 PLN

Koszty swapy

* sprawdź Specyfikacje instrumentów finansowych, aby znaleźć listę dostępnych kontraktów CFD na akcje dla konkretnej
platformy transakcyjnej.
Należy pamiętać, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki
ograniczające dotyczące kontraktów CFD, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wprowadzane zostają tym samym nowe limity
dźwigni w momencie otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od wartości 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od
zmienności instrumentu bazowego. Inwestor może sprawdzić nowe limity dźwigni wprowadzone przez TMS Brokers za
pośrednictwem strony internetowej www.tms.pl (lub innej strony internetowej, którą TMS udostępni Klientowi.
Termin zapadalności
Wskazany instrument finansowy nie ma z góry określonego terminu zapadalności. W rezultacie nie ma zalecanego okresu jego
3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)
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utrzymywania, a wybór okresu posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną
strategię handlową i cele. TMS Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
Docelowy inwestor indywidualny
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu
instrumentów finansowych z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni
finansowej na osiągany wynik. Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący
odpowiednimi środkami finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową
kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

3

4

Niskie ryzyko

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że zlecenie Klienta zostanie wykonane po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy, jeśli przekroczysz
maksymalny termin utrzymywania otwartej pozycji lub nierozrachowanej pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli
przekroczysz maksymalny termin ich utrzymania, lub jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich
pozycji.
.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe nie obejmują, swapowania, rolowania i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor
dokonywał inwestycji w ciągu jednego dnia.
Poniżej przedstawiono scenariusze dla instrumentów finansowych o największym wolumenie obrotu:
PGNIG

VXX.ETF

PKOBP

TAURON

SYNTHOS

Stawka Depozytu zabezpieczającego

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Kwota Inwestycji (depozyt
zabezpieczający)

10000

10000

10000

10000

10000

Wartość nominalna inwestycji

50000

50000

50000

50000

50000

Scenariusz
Korzystny

Zmiana ceny instrumentu
0,803%

-0,241%

0,114%

0,021%

-0,032%

Umiarkowany

0,120%

-0,855%

-0,542%

-0,657%

-0,717%

Niekorzystny

-0,462%

-1,507%

-1,139%

-1,247%

-1,280%

Warunków skrajnych

-2,837%

-6,941%

-2,733%

-5,101%

-2,275%

Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany

Zysk/strata
401,50
60,00

120,50

57,00

10,50

- 427,50

- 271,00

- 328,50
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- 16,00
- 358,50

Niekorzystny

- 231,00

- 753,50

- 569,50

- 623,50

- 640,00

Warunków skrajnych

- 1 418,50

- 3 470,50

- 1 366,50

- 2 550,50

- 1 137,50

Wyniki zawierają koszty prowizji.
W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Typ kosztów
Koszty wejścia

Koszty wyjścia
Koszty bieżące
Koszty bieżące
Koszty bieżące
Inne koszty

Inne koszty

Rodzaj
kosztów
Prowizja

Prowizja
Spread
Koszty
utrzymania
pozycji
Punkty swapowe
Koszt konwersji
Koszt corporate
actions

TMS Connect, TMS
TMS Direct/TMS MiniDirect
Prime
Akcje: 0,1%* ; 0,29%**
Koszt prowizji
Akcje: 0,1%* ; 0,29%**
0,29% dla akcji polskich
ETF’y: 0,1% nie mniej niż
wynikającej z otwarcia
ETF’y: 0,1% nie mniej niż
Prowizja minimalna max: 62,40
1USD Pozostałe max:
pozycji łącznie:
1USD
PLN ***
0,08%
Koszt prowizji
Akcje: 0,1%* ; 0,29%**
Akcje: 0,1%* ; 0,29%**
0,29% dla akcji polskich
wynikającej z
ETF’y: 0,1% nie mniej niż
ETF’y: 0,1% nie mniej niż
Prowizja minimalna max: 62,40
zamknięcia pozycji
1USD Pozostałe max:
1USD
PLN ***
łącznie:
0,08%
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za każdym razem, gdy
otwierasz i zamykasz transakcję.
na wygasającym CFD: wartość
depozytu * liczba dni * (Libor
1M + narzut 1,5 %)/360.
Ujemne punkty swapowe uzależnione są od czasu utrzymywania pozycji. Im dłużej utrzymasz pozycję tym większe
koszty możesz ponieść, jeśli otworzysz i zamkniesz pozycję tego samego dnia nie poniesiesz kosztów ujemnych
punktów swapowych.
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia,
które są denominowane w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, zostaną
koszt konwersji: 0,75%
przeliczone na walutę bazową rachunku po kursie konwersji
Koszt wynikający z ujemnych
Stawki udostępniane w Systemie
przepływów wynikających z tytułu
Transakcyjnym.
max: 30%
corporate actions (np. wypłata
Nie występują dla CFD na
dywidendy).
indeks dochodowy
Opis

TMS Trader, TMS
Prime

Koszty
zarachowywane raz w miesiącu
finansowania
na podstawie dziennych naliczeń
pozycji
Inne koszty
Marża (narzut na
od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi TMS Connect, TMS Prime
spread)
*) akcje inne niż polskie lub prowizja minimalna: 5 USD (akcje amerykańskie); 5EUR (akcje niemieckie); 8 EUR (akcje hiszpańskie); 8 GBP (akcje brytyjskie)
**) akcje polskie lub prowizja minimalna: 20 PLN ***) dla pozostałych CFD na akcje , CFD na ETF’y i CFD na indeksy dochodowe prowizja jest pobierana tylko
przy zawieraniu transakcji poniżej progu nominału max: 20 USD. Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Prime znajdziesz tutaj:
Koszty bieżące

https://www.tms.pl/dokumenty
Szczegółowe
informacje
dotyczące
usługi
TMS
Trader
znajdziesz
tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4 Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Connect znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2 Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jedynie w okresie
dziennym i nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Nie ma zalecanego okresu przetrzymywania wskazanych
instrumentów finansowych, nie ma okresu anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie. Możesz handlować
wskazanymi instrumentami finansowymi w dowolnym czasie, podczas godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumenty na naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
CFD na kontakty terminowe
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
4
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 porównywaniu go z innymi produktami.
CFD na kontakty terminowe są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
TMS Brokers) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:
526-27-59-13. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer
telefonu: +48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt CFD jest instrumentem z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala inwestorowi spekulować na wzrostach lub spadkach
cen instrumentu bazowego, takiego jak kontakty terminowe.
Inwestor ma wybór, może kupić instrument finansowy (zająć pozycję "długą"), lub sprzedać instrument finansowy (zająć pozycję
"krótką"). Wynik inwestora zależy od zmiany ceny instrumentu bazowego i wielkości pozycji.
Jeśli inwestor zakupi instrument finansowy (zajmie pozycję długą) i cena instrumentu finansowego wzrośnie, inwestor zyskuje. Jeśli
inwestor zakupi instrument finansowy, a cena instrumentu spadnie, inwestor traci. W przypadku sprzedaży instrumentu
finansowego (zajęcia pozycji krótkiej) wraz ze wzrostem ceny, inwestor traci, a wraz ze spadkiem ceny inwestor zyskuje.
Cele
Celem oferowania wskazanych instrumentów finansowych jest umożliwienie inwestorowi wykorzystania efektu dźwigni finansowej
w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku bazowym. Otwarcie
pozycji wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości instrumentu
finansowego.
Przykład
Inwestor zakupił 1 lot DE30.pro po cenie ASK wynoszącej 13 158,6, a następnie sprzedał po cenie BID wynoszącej 13157,1 przy
założeniu, że spread na rynku wynosił 0,5 pipsa w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji.
Wynik brutto na transakcji DE30.pro: (13157,1 - 13157, 6) *25*4,1 = -51,25 PLN. Wynik netto jest taki sam jak brutto, gdyż nie ma
potrącanej prowizji.
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
Usługa

TMS Trader: DE30
TMS Prime: DE30.std

TMS Prime: DE30.pro

TMS Connect DE30.pro

Koszt otwarcia

0

13158*25*4.1*0.004%=54 zl

0

Koszt zamknięcia

0

13158*25*4.1*0.004%=54 zl

0

Koszt spreadu

-1,5*25*4,1= -153,75 zł

0.5*25*4.1= 51,25zł

0.5*25*4.1= 51,25zł

USDPLN – 3,7; EURPLN – 4,1

Należy pamiętać, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki
ograniczające dotyczące kontraktów CFD, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wprowadzane zostają tym samym nowe limity
dźwigni w momencie otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od wartości 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od
zmienności instrumentu bazowego. Inwestor może sprawdzić nowe limity dźwigni wprowadzone przez TMS Brokers za
pośrednictwem strony internetowej www.tms.pl (lub innej strony internetowej, którą TMS udostępni Klientowi.
Termin zapadalności
Wskazany instrument finansowy nie ma z góry określonego terminu zapadalności. W rezultacie nie ma zalecanego okresu jego
utrzymywania, a wybór okresu posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną
strategię handlową i cele. TMS Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)
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Docelowy inwestor indywidualny
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu
instrumentów finansowych z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni
finansowej na osiągany wynik. Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący
odpowiednimi środkami finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową
kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

3

4

Niskie ryzyko

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że zlecenie Klienta zostanie wykonane po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy, jeśli przekroczysz
maksymalny termin utrzymywania otwartej pozycji lub nierozrachowanej pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli
przekroczysz maksymalny termin ich utrzymania, lub jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich
pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe nie obejmują wszystkich kosztów ponoszonych w ciągu trwania inwestycji tj. jednego dnia: takich jak: kosztów
prowizji, swapowania, rolowania i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor dokonywał inwestycji w
ciągu jednego dnia.
Poniżej przedstawiono scenariusze dla instrumentów finansowych o największym wolumenie obrotu:
Stawka Depozytu
zabezpieczającego
Kwota Inwestycji
(depozyt
zabezpieczający)
Wartość nominalna
inwestycji

DE30.rpo

US500.pro

PL20.pro

US100.pro

OILUS

5,00%

5,00%

10,00%

5,00%

10,00%

10000

10000

10000

10000

10000

200000

200000

100000

200000

100000

2,418%
1,043%
-0,698%
-2,189%

0,558%
-0,009%
-0,091%
-2,620%

0,567%
0,350%
-0,802%
-3,122%

0,556%
-2,447%
-4,510%
-7,667%

Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych
Scenariusz

Zmiana ceny instrumentu
0,235%
-0,030%
-0,605%
-1,039%
Zysk/strata
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Korzystny

4 836,98

1 116,68

235,14

Umiarkowany

2 086,2

- 17,72

-30,22

Niekorzystny
Warunków skrajnych

- 1 395,57
- 4 378,57

- 182,00
- 5 239,07

- 604,64
- 1 039,34

1 133,93
699,26
- 1 604,60
- 6 244,05

555,85
- 2 447,18
- 4 509,89
- 7 667,46

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Wyniki zawierają koszty prowizji.
Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Typ kosztu
Koszty wejścia
Koszty wyjścia
Inne koszty
Koszty bieżące

Koszty bieżące

Inne koszty
Inne koszty
Inne koszty

Prowizja
Prowizja
Koszty rolowania
Spread
Koszty utrzymania
pozycji

Koszt konwersji
Marża (narzut na
spread)
Dodatkowy narzut
na spread

Opis kosztu
Koszt prowizji wynikającej z
otwarcia pozycji łącznie:
Koszt prowizji wynikającej z
zamknięcia pozycji łącznie:

TMS
Direct/TMS
MiniDirect

TMS Trader TMS
Prime, TMS Connect

TMS Prime

0%

max: 0,04%*

0%

0%

max: 0,04%*

0%

Wartość punktów swapowych naliczana podczas rolowania
Koszt zmiany danej serii
kontraktu CFD opartego o kontrakt futures będzie podlegać
kontraktu futures
korekcie o wysokość spreadu (maksymalnie) lub o mniejszą
wartość niż wynikająca ze spreadu na danym instrumencie.
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za każdym razem, gdy
otwierasz i zamykasz transakcję.
Koszty utrzymywania pozycji na
wygasającym (CFD) (liczona jako: iloczyn
wartości depozytu zabezpieczającego, liczby
dni utrzymywania pozycji i wskazanej opłaty
(Libor 1M + narzut 1,5 %)/360.
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty
i obciążenia, które są denominowane w walucie innej niż waluta
koszt konwersji: 0,75%
bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę bazową rachunku
po kursie konwersji
Marża (narzut na spread)

od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi TMS Connect

Dodatkowy narzut na
spread dla Konta o niskim
saldzie (dodatkowa Marża)

od 0 do maksymalnie: 0,1% wartości ceny, powiększona o wartość ceny wskazanej w
kolumnie „Dodatkowy narzut na spread dla Konta o niskim saldzie” w Specyfikacji
Instrumentów Finansowych TMS Connect.

*) nominału transakcji

Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Trader znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Connect znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Prime znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Wskazane instrumenty finansowe są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jedynie w okresie
dziennym i nie są odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Nie ma zalecanego okresu przetrzymywania wskazanych
instrumentów finansowych, nie ma okresu anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie. Możesz handlować
wskazanymi instrumentami finansowymi w dowolnym czasie, podczas godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumenty na naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
Kontrakty Futures
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
5
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 porównywaniu go z innymi produktami.
Kontakty Futures są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: TMS Brokers)
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-27-59-13.
Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer telefonu:
+48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt Futures jest instrumentem z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala inwestorowi spekulować na wzrostach lub
spadkach cen instrumentu bazowego, takiego jak: obligacje, waluty, stopy procentowe, towary. Inwestor ma wybór, może kupić
kontrakt (zająć pozycję "długą"), lub sprzedać kontrakt (zająć pozycję "krótką"). Wynik klienta zależy od zmiany ceny instrumentu
bazowego i wielkości pozycji.
Jeśli inwestor zakupi instrument finansowy (zajmie pozycję długą) i cena instrumentu finansowego wzrośnie, inwestor zyskuje. Jeśli
inwestor zakupi instrument finansowy, a cena instrumentu spadnie, inwestor traci. W przypadku sprzedaży instrumentu
finansowego (zajęcia pozycji krótkiej) wraz ze wzrostem ceny, inwestor traci, a wraz ze spadkiem ceny inwestor zyskuje
Cele
Celem oferowania kontraktu futures jest umożliwienie inwestorowi zawierania transakcji z możliwością wykorzystania efektu
dźwigni finansowej w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku
bazowym. Otwarcie pozycji wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości
kontraktu.
Przykład
Inwestor zakupił 1 kontrakt futures na indeks S&P 500 (ESH8) po cenie ASK 2689 USD a następnie w tym samym dniu sprzedał
ten kontrakt po cenie 2692 USD. Nominał tego kontraktu wynosi 50*cena. Zakładamy, że spread w momencie zawarcia transakcji
wynosił 0,25 punktu indeksowego. Koszt prowizji za otwarcie i zamknięcie pozycji to 13,19 USD (w tym 1,19 to opłata
giełdowa)/kontrakt *2 tj. 48,80 PLN*2= 97,61 PLN.
Inwestor na transakcji osiągnął następujący wynik brutto: (2692-2689 USD)*50*3,7 PLN= 555 PLN (w tym koszt spreadu 46,25
PLN).
Wynik netto (z uwzględnieniem prowizji wyniósł: 555 PLN-97,61 PLN= 457,39 PLN
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
TMS Direct:
Usługa
ESH8
Koszt otwarcia

13,19 USD*3,7=48,80 PLN

Koszt zamknięcia

13,19 USD*3,7=48,80 PLN

Koszt spreadu

0,25USD*50*3,7=46,25 PLN

USDPLN – 3,7

Termin zapadalności
Kontrakt futures posiada z góry określony termin zapadalności.
Docelowy inwestor indywidualny
Kontrakty są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu instrumentów finansowych
z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni finansowej na osiągany wynik.
Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty wysokiego ryzyka, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi,
posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową kwotę inwestycji.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

3

4

Niskie ryzyko

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja„ Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że kontrakt futures zostanie zamknięty po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące jeśli będzie to
związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe nie obejmują wszystkich kosztów ponoszonych w ciągu trwania inwestycji tj. jednego dnia takich jak: koszty prowizji,
i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor dokonywał inwestycji w ciągu jednego dnia.
ESH8
Scenariusz
S&P 500
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

0,726%
0,139%
-0,419%
-2,601%

Wyniki nie zawierają kosztów prowizji.
W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
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Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Typ kosztów

Koszty wejścia

Koszty wyjścia

Koszty bieżące
Koszty bieżące

Rodzaj
kosztów

Prowizja

Prowizja

Spread
Koszty
utrzymywania
pozycji

Opis

w zależności od waluty, w której wyrażona jest wartość Kontraktu*

w zależności od waluty, w której wyrażona jest wartość Kontraktu**

TMS Direct

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

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

Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za każdym razem, gdy
otwierasz i zamykasz transakcję.
iloczyn wartości depozytu zabezpieczającego, liczby dni utrzymywania pozycji i wskazanej opłaty (Libor 1M + narzut
1,5 %)/360.

Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty
i obciążenia, które są denominowane w walucie innej niż waluta
koszt konwersji: 0,75%
bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę bazową rachunku
po kursie konwersji
Inne koszty
Opłaty
Wysokość opłat giełdowych określa specyfikacja kontraktów Futures dostępna na stronach internetowych TMS
giełdowe
Brokers lub/i w POK TMS Brokers
*) W przypadku zakupu 1 kontaktu występuj prowizja minimalna 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
Inne koszty

Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktów znajdziesz tutaj:
https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Nie ma zalecanego okresu przetrzymywania kontaktu, nie ma okresu anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie.
Możesz otwierać i zamykać kontrakt w dowolnym czasie, podczas godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumenty na naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
CFD na kryptowaluty
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
6
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 porównywaniu go z innymi produktami.
CFD na kryptowaluty są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: TMS
Brokers) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-2759-13. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer telefonu:
+48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Co to za produkt ?
Rodzaj
Kontrakt na różnicę kursową (CFD) jest instrumentem finansowym z wbudowaną dźwignią finansową. Pozwala inwestorowi
spekulować na wzrostach lub spadkach cen instrumentu bazowego, takiego jak kryptowaluta. Inwestor ma wybór, może kupić
kontrakt CFD (zająć pozycję "długą"), lub sprzedać kontrakt CFD (zająć pozycję "krótką"). Wynik zależy od zmiany ceny
instrumentu bazowego i wielkości pozycji.
Jeśli inwestor zakupi kontrakt CFD, a cena instrumentu bazowego wzrośnie, wartość CFD również wzrośnie. Jeśli inwestor zakupi
kontakt CFD, a cena instrumentu bazowego spadnie, to wartość kontaktu CFD również spadnie. W przypadku sprzedaży kontraktu
CFD (zajęcia pozycji krótkiej) wraz ze wzrostem ceny, spada wartość CFD, a wraz ze spadkiem ceny wartość CFD wzrasta. Drugą
stroną transakcji zawieranej przez Klienta na kontaktach CFD jest TMS Brokers.
Cele
Celem oferowania kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi zawieranie transakcji z możliwością wykorzystania efektu dźwigni
finansowej w odniesieniu do zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku
bazowym. CFD wymaga wniesienia zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości kontraktu.
Przykład
Inwestor zakupił, a następnie sprzedał 1 lot na instrumencie BTCUSD. Cena zakupu ASK: 7127,42, cena sprzedaży BID: 6462,71,
(zakładany spread 10 w momencie zakupu)
Wartość nominalna 1 lota = Cena 1 BTCUSD *1 USD
( 6462,71 - 7127,42 )*1*3,7 (kurs USD/PLN) = - 2459,43 PLN
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
Usługa

TMS Trader,

Koszt otwarcia

21,10 PLN

Koszt zamknięcia

0

Koszt spreadu

37 PLN

Koszty swapów

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka (pipsy) -29,79
Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10 PLN

TMS Prime

TMS Connect

21,10 PLN

0

0

0

37 PLN

0

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka (pipsy) -29,79
Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10 PLN

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka (pipsy) -29,79
Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10 PLN

USDPLN – 3,7

Należy pamiętać, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki
ograniczające dotyczące kontraktów CFD, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wprowadzane zostają tym samym nowe limity
dźwigni w momencie otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od wartości 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od
zmienności instrumentu bazowego. Inwestor może sprawdzić nowe limity dźwigni wprowadzone przez TMS Brokers za
pośrednictwem strony internetowej www.tms.pl (lub innej strony internetowej, którą TMS udostępni Klientowi.
Termin zapadalności
Kontrakt CFD nie ma z góry określonego terminu zapadalności. W rezultacie nie ma zalecanego okresu jego utrzymywania, a wybór
okresu posiadania zależy od indywidualnego uznania danego inwestora w oparciu o jego indywidualną strategię handlową i cele.
TMS Brokers określił maksymalny termin utrzymywania pozycji otwartych na 365 dni.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

Docelowy inwestor indywidualny
Kontrakty CFD są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu instrumentów
finansowych z dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni finansowej na
osiągany wynik. Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący odpowiednimi
środkami finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

3

4

Niskie ryzyko

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść,
może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja„ Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że kontrakt CFD zostanie zamknięty po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy, jeśli przekroczysz
maksymalny termin utrzymywania otwartej pozycji lub nierozrachowanej pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki
Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli
przekroczysz maksymalny termin ich utrzymania, lub jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich
pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu jednego dnia w różnych scenariuszach. Przedstawione
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i
długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w
ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione
dane liczbowe obejmują wszystkie koszty ponoszone w ciągu trwania inwestycji tj. jednego dnia bez uwzględnienia kosztów
swapowania, i konwersji. W scenariuszu warunków skrajnych przyjmuje się, że inwestor dokonywał inwestycji w ciągu jednego dnia.
BITCOIN
Stawka Depozytu zabezpieczającego
Kwota Inwestycji (depozyt
zabezpieczający)
Wartość nominalna inwestycji

50,00%
10000
20000

Scenariusz

Zmiana ceny instrumentu

Korzystny

1,910%

Umiarkowany

1,087%

Niekorzystny

0,466%

Warunków skrajnych

-2,831%

Scenariusz

Zysk/strata

Korzystny

382,00

Umiarkowany

217,40

Niekorzystny

93,20

Warunków skrajnych

- 566,20
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Wyniki zawierają koszty prowizji.
W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Koszty wejścia

Prowizja

Koszty bieżące

Spread

Koszty bieżące

Punkty
swapowe

Inne koszty

Koszt
konwersji
Marża (narzut
na spread)
Dodatkowy
narzut na
spread dla
Konta o
niskim
saldzie(Dodat
kowa Marża)

Inne koszty

Inne koszty

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia
0,08%
i zamknięcia pozycji łącznie:
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za każdym razem,
gdy otwierasz i zamykasz transakcję.
Ujemne punkty swapowe uzależnione są od czasu utrzymywania pozycji im dłużej utrzymasz pozycję tym większe
koszty możesz ponieść, jeśli otworzysz i zamkniesz pozycję tego samego dnia nie poniesiesz kosztów ujemnych
punktów swapowych.
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są denominowane w
walucie innej niż waluta bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę bazową rachunku po kursie konwersji
od 0 do 0,5% wartości nominalnej transakcji

od 0 do maksymalnie: 0,5% wartości ceny, powiększona o wartość ceny wskazanej w kolumnie „Dodatkowy
narzut na spread dla Konta o niskim saldzie” w Specyfikacji Instrumentów Finansowych TMS Connect.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów usługi TMS Trader znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=4
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów usługi TMS Connect znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=2
Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Prime znajdziesz tutaj: https://www.tms.pl/dokumenty
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Kontrakty CFD są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jedynie w okresie dziennym i nie są
odpowiednie do inwestycji długoterminowych. Nie ma zalecanego okresu przetrzymywania kontaktu CFD, nie ma okresu
anulowania, a zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie. Możesz otwierać i zamykać kontrakt CFD w dowolnym czasie, podczas
godzin handlu.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumenty na naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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Dokument zawierający kluczowe informacje
Opcje giełdowe na kontrakty Futures
Opcje giełdowe na indeksy
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie
7
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 porównywaniu go z innymi produktami.
Opcje giełdowe są oferowane przez Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: TMS Brokers)
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-27-59-13.
Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer telefonu:
+48.22.27.66.200. Data sporządzenia dokumentu 07.10.2018 r.
Masz zamiar kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt ?
Rodzaj
Opcja jest instrumentem finansowym dającym inwestorowi prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego. Pozwala
inwestorowi spekulować na wzrostach lub spadkach cen instrumentu bazowego. Wynik zależy od zmiany ceny instrumentu
bazowego i wielkości pozycji.
Wysokość depozytu zabezpieczającego od otwartych krótkich pozycji na kontraktach opcyjnych jest uzależniona między innymi od
wysokości depozytu instrumentu bazowego (kontrakt futures) oraz ceny wykonania opcji.
Kontrakty opcyjne „In the Money” w momencie wygaśniecie wykonywane są automatycznie. Opcje amerykańskie mogą być
wykonywane w dowolnym momencie w odróżnieniu od opcji europejskich, które rozliczane są w momencie wygaśnięcia i
pieniężnie. Amerykańskie opcje na kontrakty „In The Money” można wykonywać poprzez zamianę na określone pozycje w
kontraktach, nie później niż w dniu poprzedzającym wygaśnięcie danej opcji do ustalonej godziny (tzw. Expiry cut-off).
Sprzedając kontrakt opcyjny wystawca zobowiązany jest do utrzymywania określonego poziomu depozytu zabezpieczającego.
Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji kontraktów opcyjnych znajdują się na stronach poszczególnych giełd oraz w
warunkach transakcyjnych na platformie TMS DIRECT.
Cele
Celem oferowania opcji na kontrakty jest umożliwienie inwestorowi wykorzystania efektu dźwigni finansowej w odniesieniu do
zmiany wartości instrumentu bazowego, bez konieczności kupowania lub sprzedaży na rynku bazowym. Opcja wymaga wniesienia
zabezpieczenia (depozytu zabezpieczającego) jedynie w niewielkiej części wartości kontraktu. Należy pamiętać, że handel
instrumentami z wbudowaną dźwignią finansową wymaga dodatkowej ostrożności, ponieważ można zrealizować duże
zyski, jeśli cena zmieni się na Twoją korzyść, a jednocześnie ponieść duże straty, jeśli cena zmieni się w kierunku przeciwnym do
oczekiwanego.
Przykład
Inwestor zakupił opcję call na 1 kontrakt E-mini S&P 500 zapadający 16 marca 2018 roku. Cena strike 2690 pkt., cena otwarcia
44,50 pkt. Inwestor zapłacił premię za zakup opcji w wysokości 2225 USD (44,50*mnożnik 50). Inwestor tego samego dnia zamyka
opcję po cenie 44,25 pkt (otrzymuje 2212,5 USD premii).
Wynik na pozycji: (44,25-44,50) x 50 = -12,5 USD.
Prowizja: 6,56 x 2 = 13,12 USD.
Łączny wynik: -25,62 USD
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
Koszty wejścia
Koszty wyjścia
Koszty bieżące

Usługa
Prowizja
Prowizja
Koszt spreadu

TMS Direct
6,56 USD
6,56 USD
12,5 USD

Termin zapadalności
Opcje mają z góry ustaloną datę wygaśnięcia. Data wygaśnięcia zależy od serii instrumentu bazowego i jest ustalana przez giełdę, na
której dany instrument jest notowany.
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Opcje mogą być rozliczane różnicą kursową lub mogą być rozliczane poprzez dostawę kontraktu Futures.
Docelowy inwestor indywidualny
Opcje są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie w nabywaniu instrumentów finansowych z
dźwignią finansową. Produkty te są przeznaczone dla inwestorów rozumiejących wpływ dźwigni finansowej na osiągany wynik.
Inwestor akceptujący inwestowanie w instrumenty krótkoterminowe wysokiego ryzyka, dysponujący odpowiednimi środkami
finansowymi, posiadający inne rodzaje inwestycji i mogący ponosić straty przekraczające początkową kwotę inwestycji.
Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Ogólny wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi
produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo
straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian
rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości
wypłacenia ci pieniędzy.

Ten produkt zaklasyfikowaliśmy, na 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka

1

2

Niskie ryzyko

3

4

5

6

7

Wysokie ryzyko

Pozwala to oszacować potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników produktu na bardzo wysokim
poziomie. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są, jako bardzo duże, a złe
warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na
zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz,
zależy od kursu wymiany walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych
okolicznościach mogą być od ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty.
Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci przez TMS Brokers należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.
Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja„ Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci
pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Warunki rynkowe np. brak płynności
mogą sprawić, że pozycja zostanie zamknięta po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na wynik.
Możemy zamknąć Twoją pozycję, jeśli nie utrzymasz minimalnego wymaganego wskaźnika zabezpieczenia, jeśli masz zadłużenie
wobec firmy, jeśli przekroczysz określony poziom zaangażowania we wskazany instrument finansowy lub nierozrachowanej
pozycji przeciwstawnej lub jeśli naruszasz warunki Umowy Ramowej. Ten proces może być zautomatyzowany. Możemy również
anulować Twoje zlecenia oczekujące, jeśli będzie to związane z koniecznością zamknięcia lub rozliczenia Twoich pozycji.
Scenariusze dotyczące wyników
W przypadku kupna opcji (opcji put i opcji call) strata jest z góry ograniczona do wysokości premii, jaką klient zapłacił za opcję
powiększoną o zapłaconą prowizję. Zysk inwestora nie jest niczym ograniczony.
W przypadku sprzedaży opcji (opcji put i opcji call) zysk jest ograniczony do wysokości premii, strata zaś jest nieograniczona.
Klient w przypadku otwarcia pozycji na opcji powinien wziąć pod uwagę nie tylko zmienność ceny instrumentu bazowego, jak
również czas przewidywanej zmiany.
Sytuacja podatkowa, może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Co się stanie, jeśli TMS Brokers nie ma możliwości wypłaty?
TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW S.A., System rekompensat wypłaci Ci środki
pomniejszone o należności do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, do równowartości w złotych 22.000 euro. Szczegółowe informacje odnajdziesz w
regulaminie usługi oraz na stronie: www.kdpw.pl.
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Jakie są koszty ?
W zależności od produktu możesz ponosić wszystkie lub tylko niektóre koszty wskazane poniżej.
Typ kosztów
Koszty wejścia

Koszty wyjścia
Koszty bieżące
Koszty bieżące
Koszty bieżące

Inne koszty

Rodzaj
kosztów
Prowizja

Prowizja
Spread
Koszty
utrzymania
pozycji
Koszty
utrzymania
pozycji
Koszt
konwersji

Opis

TMS Direct

6,00 USD / 6,00 EUR / 5,00 GBP/ 8,00
CHF / 10,00 AUD / 15,00 SGD /
w zależności od waluty, w której wyrażona jest wartość Kontraktu
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 / 10,00 AUD / 15,00 SGD /
w zależności od waluty, w której wyrażona jest wartość Kontraktu
1.000,00 JPY / 75,00 SEK / 6,00 CAD /
45,00 HKD
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa się spreadem. Koszt ten jest realizowany za każdym razem, gdy
otwierasz i zamykasz transakcję.
Opcji giełdowej(liczona jako: iloczyn wartości depozytu zabezpieczającego, liczby dni utrzymywania pozycji i
wskazanej opłaty (Libor 1M + narzut 1,5 %)/360.
kupionej Opcji giełdowej, której termin do zapadalności jest dłuższy niż 120 dni (za każdy 1 milion wartości
nominalnej liczona proporcjonalnie): max 1,60 jednostki waluty
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty,
opłaty i obciążenia, które są denominowane w walucie innej niż
waluta bazowa rachunku, zostaną przeliczone na walutę bazową
rachunku po kursie konwersji

koszt konwersji: 0,75%

Szczegółowe informacje dotyczące usługi TMS Direct znajdziesz tutaj:
https://www.tms.pl/dokumenty?document_type=1
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktów Opcyjnych dostępne są:
https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Opcje mają z góry określoną datę wygaśnięcia. Nie ma zalecanego okresu przetrzymywania Opcji, nie ma okresu anulowania, a
zatem nie są naliczane opłaty za anulowanie. Możesz otwierać i zamykać pozycję na opcji w dowolnym czasie, podczas godzin
handlu na zasadach określonych na stosownym rynku.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem 22.276.62.82, 22.276.62.66 (wew. 1),
wysyłając wiadomość email na adres skargi@tms.pl (skargi złożone na inne adresy pozostaną bez rozpatrzenia); wysyłając
wiadomości za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.tms.pl. w zakładce „Kontakt”, pisemnie
na adres pocztowy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, osobiście w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa pisemnie lub ustnie do protokołu. Jeśli uważasz, że Twoja skarga została rozpatrzona w sposób
niezadowalający, przysługuje Ci prawo do obwołania. W razie braku zmiany decyzji w wyniku złożonego przez Ciebie obwołania
możesz skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tms.pl/dokumenty
w „Karcie Informacyjnej o TMS Brokers”.
Inne istotne informacje
Jeżeli pomiędzy złożeniem zlecenia a momentem jego wykonania występuje opóźnienie, zlecenie może nie zostać wykonane po
cenie, której oczekiwałeś. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że jakość transferu danych jest wystarczająca. Sekcja
www.tms.pl/dokumentyna naszej stronie zawiera ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz
wszystkie warunki i zasady mające zastosowanie do Twojego rachunku.
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