Umowa Ramowa nr.............................
zawarta w dniu ________________________________ w Warszawie, pomiędzy
Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. (dalej: TMS Brokers), z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, posiadającą
REGON 015715078, NIP 526-27-59-131, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy – TMS Brokers, który reprezentuje:

a ____________________________________________________________________________________________(imię i nazwisko/nazwa),
_______________________________________________________________________________________(PESEL/REGON/adres/siedziba)
___________________________________________ zwanym w dalszej części niniejszej Umowy – Klientem
TMS Brokers informuje, że nadał Panu/Pani/Podmiotowi status Klienta Detalicznego, dla którego przewidywany jest najwyższy poziom ochrony.
Jednocześnie informujemy, że Klient ma prawo do złożenia wniosku o zmianę przyznanej kategorii klienta, co może się wiązać z zastosowaniem niższego
poziomu ochrony. Zasady zmiany kategorii wskazane zostały w Regulaminie świadczenia usługi. Szczegółowe zasady traktowania Klientów przez TMS
Brokers
oraz
formularz
zmiany
kategorii
Klientów
znajdują
się
na
stronie
www.tms.pl.
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§1
Na podstawie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie Ramowej
(dalej: Umowa) TMS Brokers zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Klienta usługi w zakresie:
1) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych
2) przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w
tym prowadzenia rachunków pieniężnych,
3) wymiany walutowej.
O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, usługi, o których mowa
powyżej mogą być świadczone wyłącznie w sposób łączny.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane
w niniejszej Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminach
świadczenia usług.
TMS Brokers świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej na
podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności wydanego przez
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru
Finansowego, a jego działalność, o której mowa w ust. 1 powyżej
podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Klient wyraża zgodę na wykonywanie składanych przez Klienta zleceń
nabycia i zbycia Instrumentów Finansowych poprzez zawieranie
transakcji
zawsze
na
własny
rachunek
TMS
Brokers,
bezpośrednio z Klientem.
Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie:
1) Umowę
o
ustanowienie
zabezpieczenia
finansowego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2004 r. Nr
91, poz. 871, z późn. zm.) – w przypadku Klienta niebędącego
osobą fizyczną,
2) Umowę o przewłaszczenie środków pieniężnych (Zabezpieczenie,
o którym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej Umowy) na zabezpieczenie
przyszłych wierzytelności TMS Brokers, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa cywilnego – w przypadku
Klienta będącego osobą fizyczną.
Na podstawie niniejszej Umowy, Klient tytułem zabezpieczenia
wierzytelności pieniężnych TMS Brokers wynikających z transakcji
zawieranych na podstawie niniejszej Umowy, ustanawia
Zabezpieczenie, w formie przeniesienia na TMS Brokers prawa
własności do części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku
Pieniężnym, w wysokości sumy Łącznego Depozytu Zabezpieczającego
oraz Niezrealizowanej Wartości Pozycji, o ile jej wartość jest ujemna.
Tryb ustanawiania Zabezpieczenia, termin, do którego ustanawia się
Zabezpieczenie, podstawy realizacji Zabezpieczenia, sposób wyceny
przedmiotu Zabezpieczenia i zasady rozliczenia stron Umowy określa
Regulamin odpowiedniej usługi.
Wierzytelności TMS Brokers wynikające z niniejszej Umowy mogą być
przedmiotem natychmiastowej kompensaty (potrącenia) dokonanej
przez TMS Brokers z wierzytelnością Klienta (niebędącego osobą
fizyczną), w tym będących przedmiotem Zabezpieczenia, na podstawie
Klauzuli Kompensacyjnej w rozumieniu Regulaminu odpowiedniej
usługi.
Kompensata
dokonywana
na
podstawie
Klauzuli
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Kompensacyjnej jest dopuszczalna także wtedy, gdy wierzytelności nie
są wymagalne.
Wierzytelności TMS Brokers wynikające z niniejszej Umowy mogą być
przedmiotem natychmiastowego potrącenia dokonanego przez TMS
Brokers z wierzytelnością Klienta (będącego osobą fizyczną), w tym
będących przedmiotem Zabezpieczenia, na podstawie stosunku
prawnego ustanowionego pomiędzy podmiotami prawa cywilnego,
zmaterializowanego w § 1 ust. 6 pkt. 2) niniejszej Umowy oraz zgodnie
z Regulaminem odpowiedniej usługi.
Poprzez dokonanie potrąceń, o których mowa w § 1 ust. 8 i 9 niniejszej
Umowy:
1) kwota netto wynikająca z obliczenia wzajemnych wierzytelności
TMS Brokers oraz Klienta jest płatna stronie, której wierzytelność
lub suma wierzytelności jest wyższa;
2) wierzytelność o zapłatę kwoty, o której mowa w pkt. 1) powyżej,
jest wymagalna, także wtedy, gdy wierzytelności będące
przedmiotem kompensaty nie były wymagalne.
Przypadki, w których dokonanie potrąceń na podstawie niniejszej
Umowy jest możliwe oraz szczegółowe zasady rozliczenia stron Umowy
w następstwie realizacji uprawnień TMS Brokers określa Regulamin
odpowiedniej usługi.
Wszelkie oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności
dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności
mających związek bezpośrednio i pośrednio z wykonaniem niniejszej
Umowy mogą być składane w postaci elektronicznej o ile Regulamin
usługi na to zezwala.
Środki Klienta zgromadzone na Rachunku Pieniężnym są
nieoprocentowane, chyba, że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
TMS Brokers zobowiązuje Klienta do informowania o wszelkich
zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść
ewidencjonowanych przez TMS Brokers praw i przedstawiania TMS
Brokers odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie umowę ramową
o kompensowaniu w rozumieniu części trzeciej Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku. Do niniejszej Umowy stosuje się
również odpowiednio przepisy dot. potrącenia wzajemnych
wierzytelności, zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny oraz ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i
naprawcze.
TMS Brokers oraz Klient ustalają, iż w przypadku niewykonania przez
Klienta jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
wskutek jego niewywiązania się z warunków Umowy, upadłości,
likwidacji lub innych okoliczności o podobnym charakterze, kwota
należna TMS Brokers lub wymagalna od niego stanowić będzie jedynie
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sumę netto wartości dodatnich i ujemnych poszczególnych transakcji
objętych Umową, wycenionych według ich bieżącej wartości rynkowej.
3. W przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku Klienta
potrącenie wzajemnych wierzytelności TMS Brokers oraz Klienta jest
dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia
upadłości Klienta, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.
4. Wyniki kompensowania, o którym mowa w ust. 2 mogą być również
uwzględniane przy obliczaniu przez TMS Brokers zagregowanej
ekspozycji narażonej na ryzyko kredytowe danego Klienta.
§3
Podpisując niniejszą Umowę Klient niniejszym upoważnia TMS Brokers do
przekazywania danych osobowych lub danych finansowych dotyczących
zawieranych transakcji na Rachunku Klienta, dotyczących Klienta kopii
dokumentów lub innych informacji wymienionych w aplikacji Klienta
Podmiotom Współpracującym z TMS Brokers, które wymieniają usługi z
Klientem lub TMS Brokers, wyłącznie na potrzeby wykonania Umowy lub
umów, które Klient lub TMS Brokers zawarło z tymi podmiotami. „Podmioty
Współpracujące” to firmy, których TMS Brokers jest właścicielem, lub które
kontroluje lub firmy które znajdują się wraz z TMS Brokers pod wspólną
kontrolą lub pozostają z TMS Brokers w stałej współpracy, takie jak banki,
firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe,
brokerzy wprowadzający, firmy informatyczne, doradcze lub firmy
kurierskie. Klient niniejszym upoważnia te podmioty do otrzymywania
powyżej opisanych informacji lub dokumentów i wykorzystywania ich
wyłącznie na potrzeby wykonywania obowiązków opisanych w
odpowiednich umowach zwartych przez TMS Brokers z Podmiotami
Współpracującymi.
§4
1. W ramach niniejszej Umowy TMS Brokers oferuje Klientowi możliwość
składania zleceń:
1) za pośrednictwem zdalnych elektronicznych kanałów komunikacji
(Internet), w szczególności poprzez dedykowany System
Transakcyjny lub Strefę NonStop („Kanały Elektroniczne”),
2) telefonicznie,
3) osobiście, w szczególności w POK.
2. Zasady dostępu do kanału, o którym mowa w § 4 ustęp 1 określa Karta
Informacyjna o TMS Brokers.
3. TMS Brokers udostępnia informacje dotyczące wykonania zleceń w
Systemie Transakcyjnym oraz dodatkowo w sposób wskazany w
Regulaminie.
4. TMS Brokers potwierdza klientowi przyjęcie zlecenia na zasadach
wskazanych w Regulaminie odpowiedniej usługi.
5. Strony zgodnie postanawiają i akceptują, iż:
1) Klient może składać dyspozycje za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznych. Dyspozycje składane przez Klienta za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz oświadczenia woli i
wiedzy ("Oświadczenia") składane przez TMS Brokers za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych spełniają wymagania
formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została
zastrzeżona pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 13 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi).
2) Dyspozycje Klienta oraz Oświadczenia TMS Brokers składane za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych będą wywoływać skutki
prawne podpisu własnoręcznego.
§5
1. Świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 odbywa się na
zasadach określonych w odpowiednich Regulaminach świadczenia
usług (wskazanych w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers na dzień
podpisania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3
Umowy), Specyfikacji Instrumentów Finansowych, Tabeli Opłat i
Prowizji, Karty Informacyjnej o TMS Brokers, Charakterystyki
instrumentów finansowych i opisu ryzyka.
2. Podpisując niniejszą Umowę Klient oświadcza, że dokumenty wskazane
w ustępie 1 zawierały treść wystarczającą do zrozumienia charakteru
świadczonej na rzecz Klienta usługi.
3. Nadto Klient oświadcza, że TMS Brokers przekazał mu Politykę
wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.. Zawierając
niniejszą Umowę Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przedstawioną
mu Politykę wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers
S.A..

4.

Obowiązujące wersje dokumentów wskazane w ustępie 1 oraz 3 będą
dostępne dla klienta na stronach internetowych wskazanych w Karcie
Informacyjnej o TMS Brokers umieszczonej pod adresem
www.tms.pl/dokumenty.
5. Aktualnie obowiązujące warunki transakcyjne dostępne są
w oznaczonej zakładce Systemu Transakcyjnego lub na stronie
internetowej www.tms.pl.
6. TMS Brokers ma prawo dokonywać zmian dokumentów, o których
mowa w ust. 1 oraz 3 na zasadach określonych w odpowiednim
Regulaminie, zaś Klient zobowiązuje się zapoznawać ze zmianami
dokumentów, o których mowa w ustępie 1 oraz 3.
7. Podpisując niniejszą Umowę Klient oświadcza, został poinformowany o
istnieniu Konfliktów Interesów określonych w Karcie Informacyjnej o
TMS Brokers, w tym o Konflikcie Interesów polegającym na tym, że
TMS Brokers wykonuje zlecenia poprzez zawarcie transakcji z Klientem
na własny rachunek. W efekcie negatywny wynik klienta może
stanowić przysporzenie majątkowe dla TMS Brokers. Klient, pomimo
istnienia Konfliktu Interesów, wyraźnie potwierdza wolę zawarcia
Umowy.
8. TMS Brokers dołoży wszelkich starań, aby w powyższym przypadku nie
doszło do naruszenia interesów Klienta.
9. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy faktu, iż
w związku z wysoką dźwignią finansową, dokonywanie transakcji na
Instrumentach Finansowych niesie ze sobą duże ryzyko poniesienia
strat finansowych, które mogą przewyższyć kwotę zgromadzonych na
Rachunku Pieniężnym środków.
10. Klient zapewnia, że jest w stanie, finansowo i w jakikolwiek inny sposób
przyjąć ryzyko zawierania transakcji o wysokiej dźwigni finansowej.
§6
1. Klient w Karcie Danych Klienta ustala hasło do umożliwiające
jednoznaczną identyfikację Klienta na potrzeby składania jego zleceń i
dyspozycji innych niż złożonych osobiście oraz innych niż złożonych w
Systemie Transakcyjnym
2. Równolegle TMS Brokers nadaje Klientowi osobne pierwsze hasło do
logowania do Systemu Transakcyjnego służące do celów wskazanych w
ustępie 1.
3. Klient w Karcie Danych Klienta lub Dyspozycji Otwarcia Rachunku
definiuje numery rachunków bankowych służących do wypłaty
środków lub wskazuje inne swoje Rachunki Pieniężne, na które mają
być realizowane przeksięgowania.
4. Klient w Karcie Danych Klienta określa sposób przekazywania mu
informacji.
§7
Podpisując niniejszą Umowę Klient akceptuje prawo TMS Brokers do:
1) zamknięcia wszystkich pozycji zapisanych w Rejestrze
Ewidencyjnym Klienta w związku z obowiązkami wynikającymi
z konieczności
utrzymywania
odpowiednich
depozytów
zabezpieczających w przypadkach i na warunkach określonych w
Regulaminie danej usługi, lub
2) zamknięcia dowolnych pozycji zapisanych w Rejestrze
Ewidencyjnym Klienta, w ilości niezbędnej do przywrócenia
właściwego poziomu wolnych środków Klienta, w przypadkach i na
warunkach określonych w Regulaminie danej usługi,
3) zamknięcia wybranych pozycji, jeśli Saldo Rejestru Operacyjnego
w relacji do salda (księgowego) tego Rachunku Pieniężnego
spadnie poniżej 10%.
§8
1. Klient, zawierając Umowę wyraża zgodę na:
1) odstąpienie przez TMS Brokers od zawartej transakcji, lub
2) zmianę przez TMS Brokers ceny transakcyjnej (ceny Instrumentu
Finansowego), po której zawarta została transakcja,
w przypadkach określonych w Regulaminie danej usługi.
2. Zgodę Klienta, o której mowa w ust. 1 uważa się za powtórzoną
z chwilą złożenia przez Klienta każdego zlecenia kupna lub sprzedaży
Instrumentów Finansowych.
3. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji na podstawie
Tabeli Opłat i Prowizji danej usługi, określonej Zarządzeniem Prezesa
TMS Brokers, na zasadach zawartych w Regulaminie danej usługi.
4. Klient wyraża zgodę na potrącanie przez TMS Brokers należnych
prowizji i opłat z kwot zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym
Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie danej usługi.
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§9
Podpisując Umowę Klient oświadcza, że:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ciążą na nim
jakiekolwiek ograniczenia przepisów prawa krajowego lub
zagranicznego, które pozbawiałyby go możliwości dokonywania
transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy,
2) nie zgłasza sprzeciwu, aby jego środki były deponowane w uznanym
funduszu rynku pieniężnego,
3) w przypadku, w którym Klient pozostaje ze swoim małżonkiem
w małżeńskiej wspólności majątkowej (wspólności ustawowej), jego
małżonek, z którym Klient pozostaje w małżeńskiej wspólności
majątkowej (wspólności ustawowej) wyraził zgodę na zawarcie przez
Klienta niniejszej Umowy, zawieranie przez Klienta transakcji na
podstawie tej Umowy oraz składanie przez Klienta wszystkich
dyspozycji dopuszczonych postanowieniami tej Umowy.
4) jeśli wskaże, jako właściwy do korespondencji tryb e-mail, to wyraża
zgodę na przesyłanie mu informacji stanowiących Tajemnicę
Zawodową w formie niezabezpieczonej środkami kryptograficznymi..
5) posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji od TMS Brokers za pośrednictwem strony internetowej
www.tms.pl (lub każdej kolejnej strony internetowej TMS Brokers
udostępnionej Klientowi) lub za pośrednictwem strefy NonStop lub za
pośrednictwem Systemu Transakcyjnego po zalogowaniu lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6) TMS Brokers na mocy osobnych przepisów, w szczególności w zakresie
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy może być zobligowany do
wstrzymania lub niewykonania dyspozycji wypłaty lub zleceń
transakcyjnych. Klient zwalnia niniejszym TMS Brokers z
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku
obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
1. Klient lub jego pełnomocnik ma możliwość złożenia skargi na
działalność maklerską wskazaną w paragrafie 1 ustęp 1 Umowy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Procedury składania i rozpatrywania reklamacji zawierające w
szczególności informacje o miejscu i formie składania reklamacji,
terminie rozpatrzenia reklamacji oraz sposobie powiadomienia o
rozpatrzeniu reklamacji zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi
oraz w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers.
§ 11
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, polegającym
na pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta przez TMS Brokers
dokonanej zgodnie z wewnętrznymi procedurami TMS Brokers na
podstawie danych oraz dokumentów dotyczących Klienta, w
szczególności w zakresie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. TMS dokonuje powyższego sprawdzenia oraz informuje
Klienta o tym czy powyższy warunek zawieszający się spełnił nie
później niż w terminie 90 dni od dnia ich zawarcia. Umowa wchodzi w
życie z chwilą poinformowania Klienta przez TMS Brokers o tym, że
powyższy warunek zawieszający się spełnił.
Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z 7
dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od dnia dostarczenia.
Wypowiedzenie niniejszej Umowy będzie skutkowało zaprzestaniem
świadczenia wszelkich usług wskazanych w § 1 ust. 1 na dzień
rozwiązania Umowy.
Wzór podpisu złożony na Karcie Danych Klienta stanowić będzie wzór
podpisu także na potrzeby innych niż niniejsza umów zawieranych
przez Klienta z TMS Brokers.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Miejscem wykonania Umowy jest Warszawa, zaś miejscem wykonania
zleceń na instrumentach OTC jest siedziba TMS Brokers.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

___________________________________________
podpisy osób reprezentujących TMS Brokers

_________________________________________
podpis Klienta

Deklaracje Klienta
Składając podpis poniżej, niniejszym potwierdzam, że:
1)

2)
3)

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane
przeze mnie w niniejszej Umowie oraz w Karcie Danych Klienta są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym
statusem prawnym.
otrzymałem, zapoznałem, zrozumiałem i zaakceptowałem postanowienia Regulaminu świadczenia usługi, Specyfikacji Instrumentów Finansowych,
Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej dla danej usługi, Karty Informacyjnej o TMS Brokers oraz Dokumentów zawierających kluczowe informacje.
potwierdzam, że zapoznałem się i zaakceptowałem treść Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu ryzyka, oraz że rozumiem charakter i
ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi oferowanymi przez TMS Brokers, zgodnie z treścią Charakterystyki instrumentów finansowych
i opisu ryzyka. Ponadto potwierdzam, że otrzymałem od TMS Brokers wszelkie dodatkowe informacje dotyczące charakteru, jak i czynników ryzyka
zawieranych transakcji, jak również udzielono mi wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zasad i warunków dokonywania transakcji w
systemie transakcyjnym prowadzonym przez TMS Brokers, a kwota kapitału przeznaczonego pod depozyt zabezpieczający zawierane transakcje
została wybrana przeze mnie stosownie do moich możliwości finansowych.

_________________________________________
Data i Podpis Klienta
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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 20.12.2017 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 1% i ceną rynkową wynoszącą 1,20000,
wymagany depozyt na otwarcie pozycji wynosi 1 000 EUR (1% x 100 000) przy założeniu, że wysokość dźwigni finansowej wynosi
1: 100 (1%). Oznacza to, że każda zmiana ceny rynkowej o 1 pipsa (piąte miejsce po przecinku) notowań powoduje zmianę w
wartości inwestycji o 1 USD. Na przykład, jeśli inwestor zajął pozycję długą (Buy), a rynek zyskuje na wartości to wzrost ceny o 1
pipsa 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 pipsów 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.
Koszty wejścia
Koszty wyjścia

Koszty bieżące

TMS Trader:

TMS Connect

TMS Connect Premium:

TMS Direct/MiniDirect

Prowizja

0

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

100.000*0,003% = 4 EUR
12,30 PLN

Prowizja

0

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

100.000*0,003% = 4 EUR
12,30 PLN

0
poniżej kwoty minimalnej
10USD/37 PLN
0
poniżej kwoty minimalnej
10USD / 37 PLN

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

Inne koszty

Koszt konwersji

-0,000113/0,000020
-41,81 PLN/ 7,40 PLN

15 * 1 USD = 15 USD lub spread rynkowy
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

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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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

5

Niskie ryzyko

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 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.
Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

EURUSD.stp

EURUSD

GBPUSD.stp

USDJPY.stp

USDJPY

1,012859147
1,002635442
0,99455842
0,979293978

1,005834
0,9945822
0,9920705
0,9676154

1,007860696
0,999596034
0,994064948
0,977092482

1,01046614
1,001775355
0,991073655
0,979920448

1,00929
1,00157
0,99578
0,98281
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Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

GBPUSD

USDCAD.stp

EURGBP.stp

USDPLN.stp

NZDUSD.stp

1,00593
0,9969

1,0018266
1,0070523

1,00347568
1,00542817

1,0009357
0,9991623

0,9960588
0,996282086

0,9948
0,97995

0,9966136
0,9801595

0,98960554
0,97970613

0,9994434
0,9769266

0,999218067
0,97782517

Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

EURJPY.stp

AUDUSD.stp

EURJPY

EURPLN.stp

AUDUSD

1,005191004
1,000115377

1,001116914
0,999834953

1,0109
1,0009

1,0122639
0,9890068

1,01
0,9976

0,995028759
0,979726414

0,995087223
0,979545359

0,9943
0,9734

1,0002198
0,977525

0,9965
0,9796

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na pozycji długiej. 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
Koszty bieżące
Koszty bieżące
Inne koszty
Inne koszty

Prowizja
Punkty swapowe
Spread
Koszt konwersji
Marża (narzut na
spread)

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia i zamknięcia pozycji łącznie: max: 0,016% nominału transakcji
(TMS Connect) 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

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?
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 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 20.12.2017 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 XAGUSD z depozytem zabezpieczającym 1% 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.
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: 0,4416pipsów
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

TMS Trader:

Koszt otwarcia

0

Koszt zamknięcia

0

TMS Connect

TMS Connect Premium:

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

15,70*5000*0,003%*3,7 = 8,71 PLN

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

15,70*5000*0,003%*3,7 = 8,71 PLN

TMS Direct
10 USD/3,71 PLN
10 USD/3,71 PLN

Koszty spreadu

250* USD/ 925,00 PLN

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. Dla TMS Direct koszt konwersji: 0,75%

USDPLN – 3,7; EURPLN – 4,1

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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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

5

Niskie ryzyko

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.
Scenariusz

XAGUSD

XAUUSD

XAGUSD.stp

XAUUSD.stp

Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

1,025119743
1,00153412
0,99429863
0,983048021

1,0110278
1,0070089
0,9935477
0,9793918

1,005226045
1,004112372
0,993724794
0,979363553

1,004873298
0,999687836
0,993931976
0,988426952

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na pozycji długiej. Wyniki zawierają koszty prowizji.
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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 i TMS
Trader)

Koszty bieżące

Punkty swapowe
( TMS Direct )

Koszty bieżące
Inne koszty
Inne koszty

Spread
Koszt konwersji
Marża (narzut na
spread)

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia i zamknięcia pozycji łącznie: max: 0,008% nominału transakcji
(TMS Connect) 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 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%
od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi 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 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 20.12.2017 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 Connect

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

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.
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.
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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
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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:
Scenariusz

PGNIG

VXX.ETF

PKOBP

TAURON

SYNTHOS

Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

1,00803
1,00120
0,99538
0,97163

0,99759
0,99145
0,98493
0,93059

1,00114
0,99458
0,98861
0,97267

1,00021
0,99343
0,98753
0,94899

0,99968
0,99283
0,98720
0,97725

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na pozycji długiej. 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.
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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

Rodzaj
kosztów

Prowizja

Prowizja

Spread

Koszty bieżące

Koszty
utrzymania
pozycji

Koszty bieżące

Punkty
swapowe

Inne koszty

Koszt
konwersji

Inne koszty

Koszt
corporate
actions

Koszty bieżące

Koszty
finansowania
pozycji

Inne koszty

Marża
(narzut na
spread)

Opis

TMS Trader

Koszt prowizji wynikającej z otwarcia
pozycji łącznie:

Koszt prowizji wynikającej z
zamknięcia pozycji łącznie:

Akcje:
0,1%* ; 0,29%**
ETF’y: 0,1% nie
mniej niż 1USD

Akcje:
0,1%* ; 0,29%**
ETF’y: 0,1% nie
mniej niż 1USD

TMS Connect

TMS Direct

Akcje:
0,1%* ; 0,29%**
ETF’y: 0,1% nie
mniej niż 1USD

0,29% dla akcji polskich
Prowizja minimalna max:
62,40 PLN ***

Pozostałe max:
0,08%
Akcje:
0,1%* ; 0,29%**
ETF’y: 0,1% nie
mniej niż 1USD

0,29% dla akcji polskich
Prowizja minimalna max:
62,40 PLN ***

Pozostałe max:
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
przepływów wynikających z tytułu
Systemie Transakcyjnym.
max: 30%
corporate actions (np. wypłata
Nie występują dla CFD na
dywidendy).
indeks dochodowy
zarachowywane raz w
miesiącu na podstawie
dziennych naliczeń

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

Inne koszty

*) 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 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/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 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 20.12.2017 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 GER30 po cenie ASK wynoszącej 13 158,0, a następnie sprzedał po cenie BID wynoszącej 13 160,5 przy
założeniu, że spread na rynku wynosił 0,5 pipsa w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji.
Wynik brutto na transakcji GER30: (13 158,0 - 13 160,5) *1*4,1 = 10,25 PLN pomniejszony o koszt prowizji naliczanej z góry za
otwarcie i zamknięcie pozycji 4,32 zł. Wynik netto wyniesie: 5,93 zł.
Inwestor zakupił 1 lot DE30 po cenie ASK wynoszącej 13 158,6, a następnie sprzedał po cenie BID wynoszącej 13157,1 przy
założeniu, że spread na rynku wynosił 1,5 pipsa w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji.
Wynik brutto na transakcji DE30: (13157,1 - 13158, 6) *25*4,1 = -153,75 PLN. Wynik netto jest taki sam jak brutto, gdyż nie ma
potrącanej prowizji.
W wyniku otwarcia i zamknięcia pozycji inwestor poniesie koszty:
TMS Trader:

TMS Connect

TMS Connect Premium:

DE30

GER30

GER30

Koszt otwarcia

0

13158*1*4.1*0.004%=2,16 zl

13158*1*4.1*0.002%=1,08 zl

Koszt zamknięcia

0

13158*1*4.1*0.004%=2,16 zl

13158*1*4.1*0.002%=1,08 zl

Koszt spreadu

-1,5*25*4,1= -153,75 zł

0.5*1*4.1=2,05 zł

0.5*1*4.1=2,05 zł

Usługa

USDPLN – 3,7; EURPLN – 4,1

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:
Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych
Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

GER30

DE30

PL20

OILWTI

W20x10

1,024184889

1,018564144

1,018063677

1,036543911

1,002351407
0,999697753

1,01043125

0,999941963

1,001268062

1,000005708

0,993022132

0,994332729

0,977295326

0,99028364

0,99395362

0,978107175

0,979223707

0,97670427

0,97641058

0,989606594

NAS100

OILUS

US500

DJ30

SPX500

1,005669651

1,005558476

1,00558339

1,01914

1,005494157

1,003496306

0,975528211

0,99991141

1,01332

0,99979454

0,991977007

0,954901074

0,99909002

1,00764

0,985628326

0,968779747

0,923325445

0,97380466

0,98217

0,979665215

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
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Scenariusz
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Warunków skrajnych

OILBRNT

US30

1,0055581

1,00555775

0,99721

1,00223659

0,9955779

0,98809928

0,9782624

0,97716234

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na pozycji długiej. 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

Prowizja
Prowizja

Koszty
rolowania

Spread

Koszty bieżące

Koszty
utrzymania
pozycji

Inne koszty

Koszt
konwersji

Inne koszty

Marża (narzut
na spread)

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

TMS Trader

TMS Connect

TMS Direct

0%

max: 0,04%*

0%

0%

max: 0,04%*

0%

Wartość punktów swapowych
naliczana podczas rolowania
kontraktu CFD opartego o kontrakt
Koszt zmiany danej serii
futures będzie podlegać korekcie o
kontraktu futures
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
od 0 do 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi 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 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/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
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 20.12.2017 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

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 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

1,00726

Umiarkowany

1,00139

Niekorzystny

0,99581

Warunków skrajnych

0,97399

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na pozycji długiej. 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/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 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 20.12.2017 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 BITCOIN. Cena zakupu ASK: 7127,42, cena sprzedaży BID: 6462,71,
(zakładany spread 10 w momencie zakupu)
Wartość nominalna 1 lota = Cena 1 Bitcoina *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:

TMS Connect

TMS Connect Premium:

Koszt otwarcia

21,10 PLN

Koszt zamknięcia

0

21,10 PLN

21,10 PLN

Koszt spreadu

37 PLN

0

0

37 PLN

37 PLN

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka
(pipsy) -29,79

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka
(pipsy) -29,79

Długa (pipsy): -187,2741/ Krótka
(pipsy) -29,79

Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10
PLN

Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10
PLN

Długa: - 6,93 PLN / Krótka: -1,10
PLN

Koszty swapów

USDPLN – 3,7

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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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
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Niskie ryzyko

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.
Scenariusz

BITCOIN

Korzystny

1,01910

Umiarkowany

1,01087

Niekorzystny

1,00466

Warunków skrajnych

0,97169

Wynik poniżej 1 oznacza stratę na 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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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
Koszty bieżące

Prowizja
Spread

Koszty bieżące

Punkty
swapowe

Inne koszty

Koszt
konwersji
Marża (narzut
na spread)

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 0,1% wartości nominalnej transakcji dla usługi 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

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/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
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 20.12.2017 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:
Usługa

TMS Direct

Koszty wejścia

Prowizja

6,56 USD

Koszty wyjścia

Prowizja

6,56 USD

Koszty bieżące

Koszt spreadu

12,5 USD
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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.
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
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Niskie ryzyko
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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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