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Scop
Acest document vă pune la dispoziție informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing.
Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile și potențialele câștiguri sau pierderi
asociate acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și ar putea fi dificil de înțeles.

Produs
FOREX
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Autoritatea Financiară / Comisia de Supraveghere Financiară Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru

Care reprezintă produsul?
Tip
Contract pe diferență
Obiective
Acesta este un produs care reprezintă un acord între un client și un broker pentru a schimba diferența dintre valoarea curentă a unui instrument de bază
(acțiuni, valută, mărfuri) și valoarea sa viitoare. CFD-urile oferă clienților toate beneficiile și riscurile asociate cu deținerea instrumentului fără a deține
proprietatea asupra acestuia. O diferență importantă între o investiție într-un CDF și o investiție directă într-un instrument suport este aceea că CDF-urile sunt
tranzacționate cu efect de levier și nu există limită la vânzarea scurtă. CFD-urile au capacitatea de a acorda un profit similar celui al instrumentului suport.
Totuși, din cauza levierului, o investiție în CFD-uri presupune un risc mai mare decât o investiție directă în instrumentul suport.

Investitorul retail vizat
Tipul de investitor căruia îi este adresat acest produs este cel retail - cu suficiente cunoștințe și experiență în tranzacționarea cu instrumente financiare derivate
pentru a putea înțelege și gestiona riscurile implicate în tranzacționarea cu produse cu levier.

Beneficii de asigurare
Contractul pe diferență nu este un produs de asigurare și nu presupune niciun beneficiu de asigurare sau costuri asociate produsului.
Termenul PRIIP
Vă prezentăm în cele ce urmează circumstanțele în care CFD-urile pot ajunge la scadență sau se pot închide:
a) CFD-ul se va închide o dată cu închiderea poziției clientului.
b) Poziția clientului poate fi închisă de către acesta în orice moment, în timpul orelor de tranzacționare indicate pe platforma de tranzacționare.
c)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții atunci când se observă o utilizare excesivă a marjei sau marja poziției scade sub minimul
solicitat, așa cum este stabilit de contraparte, pentru a proteja clientul de acumularea unor pierderi mari în soldul contului.
d) Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care un activ suport al CFD-ului nu mai este tranzacționat.
e) Poziția clientului ar putea fi închisă la scadența unui activ suport (CFD pe Futures sau Mărfuri)
f)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care modificările aduse lichidității instrumentului pe piață înseamnă că riscul nu
poate fi acoperit corespunzător.
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Risc mai mare

Indicatorul de risc pleacă de la prezumpția că păstrați produsul până la data menționată.
Rezumatul cu privire la indicatorul de risc este un ghid pentru determinarea nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta
arată posibilitatea ca produsul să piardă bani din cauza fluctuațiilor din piețe sau din cauză că noi nu putem să vă plătim.
Am clasificat acest produs ca aparținând clasei 7 din 7, aceasta fiind clasa cu cel mai mare risc.
Apreciază astfel potențialul de pierderi viitoare la 7 = 'risc foarte mare', iar condițiile precare din piață au șanse mari să aibă un impact asupra
capacității noastre de a vă plăti.
Atenție la riscul valutar. În cazul în care moneda contului dvs. diferă de moneda
PRIIP, veți primi plăți într-o valută diferită, deci profitul final pe care îl veți primi va depinde de cursul de schimb valutar dintre cele două valute.
Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.
Acest produs nu include nicio protecție față de performanțele viitoare ale pieței, astfel încât ați putea pierde o parte sau toată investiția.
Dacă nu avem capacitatea să plătim ceea ce vă datorăm, puteți pierde întreaga investiție.
Totuși, ați putea beneficia de schema de protecție a consumatorului (vedeți secțiunea „ce se întâmplă dacă nu vă putem plăti”). Indicatorul de mai
sus nu ia în considerare această protecție.

Alte riscuri relevante financiar în cazul PRIIP
Riscul de piață: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Pierderea capitalului: Tranzacționarea CFD este o activitate care presupune un risc ridicat pentru capitalul dvs.
Riscul de credit: În cazul puțin probabil al intrării în insolvență a Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. , este posibil să nu ne putem onora obligațiile pe care
le avem față de dvs.
Riscul de fluctuație a ratei dobânzii: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Riscul de lichiditate: Lipsa de lichidități în piață pentru executarea unui ordin poate determina Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. să nu mai coteze CFD-uri
și/sau să nu mai accepte tranzacții CFD noi.
Riscul de volatilitate: Piețele de CFD pot fi foarte volatile. Fluctuațiile abrupte, bruște și neașteptate în prețul activului suport pot genera profituri sau pierderi
substanțiale și majorate pentru dvs.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de modificări ale regimului legal, de reglementare și de impozitare: Modificarea legilor privind impozitarea, ale prevederilor fiscale și a politicilor
monetare și de reglementare poate avea un efect advers asupra valorii CFD-urilor.
Riscul tehnic: Există riscul ca dvs. să nu puteți accesa platforma de tranzacționare pe sistemele computaționale, care sunt implicit vulnerabile la întreruperi și
avarii.
Riscul contrapărții: CFD-urile sunt contracte în care Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. este contraparte; regulile și protecțiile piețelor de schimb și ale
birourilor de clearing nu se aplică tranzacționării CFD-urilor.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de închidere forțată: Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. are dreptul sa vă lichideze pozițiile fără notificare în cazul unei deficiențe de marjă ca urmare
a folosirii levierului.

Scenarii
privind
performanțele

Investiție: 33 EUR

Scenarii
Scenariul de stres
Scenariu nefavorabil
Scenariu moderat
Scenariu favorabil

1 zi

1
săptămâ
nă

1 lună

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an

-1,30
-3,93%

-2,79
-8,45%

-5,50
-16,66%

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor

-0,52
-1,57%
-0,01
-0,03%
0,52
1,57%

-1,24
-3,75%
-0,02
-0,04%
1,23
3,72%

-2,55
-7,72%
-0,02
-0,04%
2,61

Profit mediu în fiecare an

7,90%

Tabelul arată banii pe care îi puteți primi înapoi în 1 zi (perioada de păstrare recomandată), 1 săptămână și 1 lună, în diferite scenarii, presupunând că poziția
e bazată pe o expunere noțională de 10.000 EUR, luând în considerare efectul levierului.
Scenariile prezentate ilustrează modul în care ar putea evolua investiția dvs. Le puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt estimări
ale performanțelor viitoare bazate pe dovezi din trecut referitoare la fluctuația valorii acestei investiții, și nu sunt niște indicatori exacți. Profitul dvs. va depinde
de evoluția pieței și de cât timp păstrați investiția/produsul.
Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în condiții de piață extreme și nu ia în calcul situația în care nu avem capacitatea să vă plătim. Cifrele prezentate
includ toate costurile aferente produsului. Cifrele nu iau în considerare statutul dvs. fiscal, care ar putea, de asemenea, s ă afecteze suma pe care o primiți
înapoi. Cumpărarea acestui produs presupune că dvs. credeți că prețul activului suport va crește. Pierderea maximă ar putea fi pierderea întregii dvs. investiții.

Ce se întâmplă dacă Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. nu vă poate plăti
banii?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. este parte a Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie (FSCS). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin
schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Schema de Servicii de
Compensație Financiară oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment.
Aceste scheme au fost create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Majoritatea tipurilor
de investiții sunt acoperite 100% doar pentru primii 85.000 GBP. Mai multe informații sunt disponibile de la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare
(FSCS) prin website-ul: www.fscs.org.uk și contactând FSCS la 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londra EC3A 7QU. Telefon: Telefon linia verde
0800 678 1100 sau 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. este membru în Fondul de compensare a investitorilor (ICF). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație
validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Fondul de compensare a investitorilor oferă compensații atunci
când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste sche me au fost create pentru a oferi
investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile oferite de ICF Bulgaria sunt de până la 90% di n
fondurile clientului (dar nu mai mult de 20.000 de euro). Informații suplimentare sunt disponibile de la Fondul de compensare a Investitorilor prin website-ul:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/, și puteți contacta Fondul de Compensare al Investitorilor la 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria,
telefon: +359 2 981 27 10.

Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. este membră a Fondului de compensare a investitorilor (ICF) pentru clienții firmelor de investiții din Cipru („CIF”). Ați putea fi eligibil
pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. ICF
oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste scheme au fost
create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile ICF acoperă investiții eligibile
de până la 20.000 EUR de persoană. Informații suplimentare sunt disponibile la https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

„Care sunt costurile?”
Reducerea randamentului (RIY) arată ce impact vor avea costurile totale pe care le plătiți asupra rentabilității investiției. Costurile totale iau în considerare
costurile unice, recurente și ocazionale. Sumele arătate aici sunt costurile cumulative ale produsului, pentru 3 perioade de deținere diferite. Acestea includ
taxe potențiale pentru închiderea timpurie. Cifrele pleacă de la prezumția că investiți 10.000 EUR. Aceste cifre sunt estimări și se pot suferi modificări în viitor.
Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs ar putea cere comisioane suplimentare. În acest caz, această persoană vă va furniza informații
despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care toate aceste costuri le va avea asupra investițiilor dvs. de-a lungul timpului.

Costuri în timp
Investiție: 10.000 EUR

Scenarii

Dacă încasați după
1 zi

dacă încasați
după
1 săptămână

dacă încasați
după
1 lună

0,09%
33,04%
0,09%
33,04%

0,19%
10,1%
0,19%
10,1%

0,53%
6,48%
0,53%
5,48%

Total costuri (Poziție lungă)
Impactul asupra profitului (RIY) pe an
Total costuri (Poziție scurtă)
Impactul asupra profitului (RIY) pe an (SCURTĂ)

Structura costurilor
Tabelul de mai jos arată:
-

impactul din fiecare an al diferitelor tipuri de costuri asupra profitului obținut din investiții, pe care l-ați putea primi la finalul perioadei
de deținere recomandate;
semnificația fiecărei categorii de costuri.

Costuri de deschidere

0%

Costuri de închidere

0,09%

Costuri de tranzacționare
a portofoliului

0%

Alte costuri recurente

0%

Comisioane de
performanță

0%

Dobândă preluată

0%

Costuri unice

Costuri recurente

Costuri ocazionale

Impactul pe care îl au costurile dvs. când
deschideți o investiție. Această sumă e maximul
pe care l-ați putea plăti și este posibil să plătiți
mai puțin. Include comisioanele plătite când
deschideți o investiție.
Impactul costurilor pentru închiderea unei
investiții când aceasta a ajuns la scadență.
Include spreadul.
Impactul costurilor cumpărării și vânzării de
către noi a investițiilor suport pentru produs.
Impactul dobânzii overnight percepute pentru
pozițiile CFD.
Impactul comisionului de performanță. Acestea
sunt percepute din investiția dvs. dacă produsul
surclasează pragul etalon.
Impactul dobânzilor preluate.

„Pe ce perioadă de timp ar trebui să o păstrez și pot să îmi retrag banii mai devreme?”
Perioada recomandată de păstrare este de 1 zi
CFD-urile sunt produse recomandate cu efect de levier, de ex., CFD-urile oferă posibilitatea de tranzacționare cu un procent mic din totalul activului suport, și,
astfel, posibilitatea de a participa la întreaga performanță a respectivului suport.
CFD-urile diferă astfel de alte instrumente clasice precum acțiunile, deoarece investitorul nu achiziționează sau posedă niciodată activul suport, adică nu deține
o participare în companie sau un alt activ tangibil. Un CFD este un produs liniar; toți factorii de formare a prețurilor activelor suport au, de asemenea, un efect
asupra evoluției prețului CFD-ului, și sunt îmbunătățite semnificativ prin efectul levierului asupra profitului și pierderii. De aceea, CFD-urile sunt tranzacționate
în mare măsură pe bază zilnică.

„Cum pot face o reclamație?”
Clienți Trading 212 UK S.R.L.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 UK Ltd, prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență clienți
la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de conformitate ale Companiei, vă rugăm să ne scrieți la adresa compliance@trading212.co.uk sau: Departamentul
de Conformitate Trading 212 UK Ltd. Cheapside Londra EC2V 6DN, iar Departamentul de Conformitate va demara Procedurile noastre formale de Rezolvare a
Reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit de soluția oferită plângerii dvs., vă veți putea adresa Serviciului de Ombudsman financiar în mod gratuit, dar trebuie
să faceți acest lucru în 6 luni de la data rezolvării. Dacă nu depuneți plângerea la timp, acesta nu va avea permisiunea noastră de a lua în considerare plângerea
dvs. și o va putea face în condiții foarte limitate. De exemplu, dacă Ombudsmanul consideră că întârzierea s-a datorat unor situații excepționale. Puteți contacta
Serviciul de Ombudsman financiar prin următoarea modalitate: În scris, către: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Isle of
Dogs, Londra E14 9SR, Marea Britanie; Telefon de serviciu: 0800 023 4567; E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; Web: www.financialombudsman.org.uk.
Clienți Trading 212 S.R.L.
Dacă doriți să faceți o plângere privind serviciile Trading 212 S.R.L., prima dată trebuie să contactați echipa noastră de la Asistență clienți la info@trading212.com
sau prin opțiunea Chat sau la telefon +359 2 448 48 50. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți
trimite problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară
neînțelegeri este mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate trebuie să trimiteți un e-mail la compliance@trading212.com sau: Departamentul
de Conformitate al Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile
formale de soluționare a reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este
de asemenea disponibil la cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluția noastră, poate doriți să înaintați reclamația către Comisia de Supraveghere
Financiară.
Clienți Trading 212 Markets Ltd.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 Markets Ltd., prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență
clienți la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate al Societății trebuie să scrieți la compliance.cy@trading212.com sau la Compliance Department
Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipru. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile formale de soluționare a
reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluționarea plângerii, puteți depune plângerea la Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru.

Alte informații relevante
Trading 212 UK Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponib ile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Autoritatea de Conduită
Financiară din Regatul Unit (FCA). Numărul nostru de înregistrare la FCA este 609146. Puteți verifica acest detaliu în Registrul Serviciilor Financiare, accesând
website-ul FCA: https://register.fca.org.uk/s/ sau contactând FCA la numărul 0800 111 6768. Sediul înregistrat al Registrului de Servicii Financiare este la adresa
12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN.
Sediul nostru social este la 107 Cheapside, Londra, Anglia, EC2V 6DN și suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor, având CUI 08590005. Tranzacționăm sub
denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Informațiile cuprinse în prezentul document vor fi coroborate cu documentele juridice și informațiile contractuale disponibile pe pagina noastră de internet la
adresa https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Ltd. a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Comisia de Supraveghere
Financiară din Bulgaria (FSC). Numărul nostru de înregistrare FSC este RG-03-0237. Puteți verifica această informație accesând pagina de internet a FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ sau contactând FSC la numărul de telefon +359 2 9404 999. Adresa înregistrată a FSC este 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
Sediul nostru se află la 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 și suntem înregistrați în Bulgaria având CUI 201659500. Tranzacționăm sub denumirea
Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponib ile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. a fost responsabilă de elaborarea acestui document cu informații și suntem autorizați și reglementați de Comisia pentru Valori Mobiliare
și Schimb Valutar din Cipru (CySEC). Numărul nostru de înregistrare CySEC este 398/21. Puteți verifica această informație accesând site-ul CySEC:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ sau contactând CySEC la +357 22506600. Adresa înregistrată a CySEC este 19
Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
Biroul nostru este înregistrat la 5 Amathountos, Pirilides Building, 4th floor, 3105, Limassol, Cipru, și suntem înregistrați în Cipru sub numărul 409763.
Tranzacționăm sub denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.

MĂRFURI - Document cu informații cheie
Scop
Acest document vă pune la dispoziție informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing.
Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile și potențialele câștiguri sau pierderi
asociate acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și ar putea fi dificil de înțeles.

Produs
MĂRFURI
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Autoritatea Financiară / Comisia de Supraveghere Financiară Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru

Care reprezintă produsul?
Tip
Contract pe diferență
Obiective
Acesta este un produs care reprezintă un acord între un client și un broker pentru a schimba diferența dintre valoarea curentă a unui instrument de bază
(acțiuni, valută, mărfuri) și valoarea sa viitoare. CFD-urile oferă clienților toate beneficiile și riscurile asociate cu deținerea instrumentului fără a deține
proprietatea asupra acestuia. O diferență importantă între o investiție într-un CDF și o investiție directă într-un instrument suport este aceea că CDF-urile sunt
tranzacționate cu efect de levier și nu există limită la vânzarea scurtă. CFD-urile au capacitatea de a acorda un profit similar celui al instrumentului suport.
Totuși, din cauza levierului, o investiție în CFD-uri presupune un risc mai mare decât o investiție directă în instrumentul suport.

Investitorul retail vizat
Tipul de investitor căruia îi este adresat acest produs este cel retail - cu suficiente cunoștințe și experiență în tranzacționarea cu instrumente financiare derivate
pentru a putea înțelege și gestiona riscurile implicate în tranzacționarea cu produse cu levier.

Beneficii de asigurare
Contractul pe diferență nu este un produs de asigurare și nu presupune niciun beneficiu de asigurare sau costuri asociate produsului.
Termenul PRIIP
Vă prezentăm în cele ce urmează circumstanțele în care CFD-urile pot ajunge la scadență sau se pot închide:
g) CFD-ul se va închide o dată cu închiderea poziției clientului.
h) Poziția clientului poate fi închisă de către acesta în orice moment, în timpul orelor de tranzacționare indicate pe platforma de tranzacționare.
i)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții atunci când se observă o utilizare excesivă a marjei sau marja poziției scade sub minimul
solicitat, așa cum este stabilit de contraparte, pentru a proteja clientul de acumularea unor pierderi mari în soldul contului.
j)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care un activ suport al CFD-ului nu mai este tranzacționat.
k) Poziția clientului ar putea fi închisă la scadența unui activ suport (CFD pe Futures sau Mărfuri)
l)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care modificările aduse lichidității instrumentului pe piață înseamnă că riscul nu
poate fi acoperit corespunzător.

Indicator de risc

1 2 3 4 5 6 7
Risc mai mic
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Risc mai mare

Indicatorul de risc pleacă de la prezumpția că păstrați produsul până la data menționată.
Rezumatul cu privire la indicatorul de risc este un ghid pentru determinarea nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta
arată posibilitatea ca produsul să piardă bani din cauza fluctuațiilor din piețe sau din cauză că noi nu putem să vă plătim.
Am clasificat acest produs ca aparținând clasei 7 din 7, aceasta fiind clasa cu cel mai mare risc.
Apreciază astfel potențialul de pierderi viitoare la 7 = 'risc foarte mare', iar condițiile precare din piață au șanse mari să aibă un impact asupra
capacității noastre de a vă plăti.
Atenție la riscul valutar. În cazul în care moneda contului dvs. diferă de moneda
PRIIP, veți primi plăți într-o valută diferită, deci profitul final pe care îl veți primi va depinde de cursul de schimb valutar dintre cele două valute.
Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.
Acest produs nu include nicio protecție față de performanțele viitoare ale pieței, astfel încât ați putea pierde o parte sau toată investiția.
Dacă nu avem capacitatea să plătim ceea ce vă datorăm, puteți pierde întreaga investiție.

●

Totuși, ați putea beneficia de schema de protecție a consumatorului (vedeți secțiunea „ce se întâmplă dacă nu vă putem plăti”). Indicatorul de mai
sus nu ia în considerare această protecție.

Alte riscuri relevante financiar în cazul PRIIP
Riscul de piață: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Pierderea capitalului: Tranzacționarea CFD este o activitate care presupune un risc ridicat pentru capitalul dvs.
Riscul de credit: În cazul puțin probabil al intrării în insolvență a Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. , este posibil să nu ne putem onora obligațiile pe care
le avem față de dvs.
Riscul de fluctuație a ratei dobânzii: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Riscul de lichiditate: Lipsa de lichidități în piață pentru executarea unui ordin poate determina Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. să nu mai coteze CFD-uri
și/sau să nu mai accepte tranzacții CFD noi.
Riscul de volatilitate: Piețele de CFD pot fi foarte volatile. Fluctuațiile abrupte, bruște și neașteptate în prețul activului suport pot genera profituri sau pierderi
substanțiale și majorate pentru dvs.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de modificări ale regimului legal, de reglementare și de impozitare: Modificarea legilor privind impozitarea, ale prevederilor fiscale și a politicilor
monetare și de reglementare poate avea un efect advers asupra valorii CFD-urilor.
Riscul tehnic: Există riscul ca dvs. să nu puteți accesa platforma de tranzacționare pe sistemele computaționale, care sunt implicit vulnerabile la întreruperi și
avarii.
Riscul contrapărții: CFD-urile sunt contracte în care Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. este contraparte; regulile și protecțiile piețelor de schimb și ale
birourilor de clearing nu se aplică tranzacționării CFD-urilor.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de închidere forțată: Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. are dreptul sa vă lichideze pozițiile fără notificare în cazul unei deficiențe de marjă ca urmare
a folosirii levierului.

Scenarii privind
performanțele
Investiție: 10 EUR
Scenarii
Scenariul de stres
Scenariu
nefavorabil
Scenariu moderat
Scenariu favorabil

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an

1 zi

1
săptămână

1 lună

-13,19
-131,90%

-27,85
-275,50%

-48,73
-487,30%

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor

-3,22

-8,90

-19,26

-32,20%
-0,09

-89,00%
-0,37

-192,60%
-1,22

Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an

-0,90%
0,52
5,20%

-3,70%
1,23
12,30%

-12,20%
2,61
26,10%

Tabelul arată banii pe care îi puteți primi înapoi în 1 zi (perioada de păstrare recomandată), 1 săptămână și 1 lună, în diferite scenarii, presupunând că poziția
e bazată pe o expunere noțională de 10.000 EUR, luând în considerare efectul levierului.
Scenariile prezentate ilustrează modul în care ar putea evolua investiția dvs. Le puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt estimări
ale performanțelor viitoare bazate pe dovezi din trecut referitoare la fluctuația valorii acestei investiții, și nu sunt niște indicatori exacți. Profitul dvs. va depinde
de evoluția pieței și de cât timp păstrați investiția/produsul.
Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în condiții de piață extreme și nu ia în calcul situația în care nu avem capacitatea să vă plătim. Cifrele prezentate
includ toate costurile aferente produsului. Cifrele nu iau în considerare statutul dvs. fiscal, care ar putea, de asemenea, să afecteze suma pe care o primiți
înapoi. Cumpărarea acestui produs presupune că dvs. credeți că prețul activului suport va crește. Pierderea maximă ar putea fi pierderea întregii dvs. investiții.

Ce se întâmplă dacă Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. nu vă poate plăti
banii?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. este parte a Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie (FSCS). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin
schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Schema de Servicii de
Compensație Financiară oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment.
Aceste scheme au fost create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Majoritatea tipurilor
de investiții sunt acoperite 100% doar pentru primii 85.000 GBP. Mai multe informații sunt disponibile de la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare
(FSCS) prin website-ul: www.fscs.org.uk și contactând FSCS la 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londra EC3A 7QU. Telefon: Telefon linia verde
0800 678 1100 sau 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. este membru în Fondul de compensare a investitorilor (ICF). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație
validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Fondul de compensare a investitorilor oferă compensații atunci
când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste sche me au fost create pentru a oferi
investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile oferite de ICF Bulgaria sunt de până la 90% di n

fondurile clientului (dar nu mai mult de 20.000 de euro). Informații suplimentare sunt disponibile de la Fondul de compensare a Investitorilor prin website-ul:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/, și puteți contacta Fondul de Compensare al Investitorilor la 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria,
telefon: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. este membră a Fondului de compensare a investitorilor (ICF) pentru clienții firmelor de investiții din Cipru („CIF”). Ați putea fi eligibil
pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. ICF
oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste scheme au fost
create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile ICF acoperă investiții eligibile
de până la 20.000 EUR de persoană. Informații suplimentare sunt disponibile la https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

„Care sunt costurile?”
Reducerea randamentului (RIY) arată ce impact vor avea costurile totale pe care le plătiți asupra rentabilității investiției. Costurile totale iau în considerare
costurile unice, recurente și ocazionale. Sumele arătate aici sunt costurile cumulative ale produsului, pentru 3 perioade de deținere diferite. Acestea includ
taxe potențiale pentru închiderea timpurie. Cifrele pleacă de la prezumția că investiți 10.000 EUR. Aceste cifre sunt estimări și se pot suferi modificări în viitor.
Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs ar putea cere comisioane suplimentare. În acest caz, această persoană vă va furniza informații
despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care toate aceste costuri le va avea asupra investițiilor dvs. de-a lungul timpului.

Costuri în timp
Investiție: 10.000 EUR

Dacă încasați
după
1 zi

dacă încasați
după
1 săptămână

dacă încasați
după
1 lună

Total costuri (Poziție lungă)
Impactul asupra profitului (RIY) pe an
Total costuri (Poziție scurtă)

0,27%
1,14%
0,27%

0,62%
0,32%
0,62%

1,74%
0,21%
1,74%

Impactul asupra profitului (RIY) pe an (SCURTĂ)

1,14%

0,32%

0,21%

Scenarii

Structura costurilor
Tabelul
arată:
-

de

mai

jos

impactul din fiecare an al diferitelor tipuri de costuri asupra profitului obținut din investiții, pe care l-ați putea primi la finalul perioadei
de deținere recomandate;
semnificația fiecărei categorii de costuri.

Costuri de deschidere

0%

Costuri de închidere

0,27%

Costuri de tranzacționare a
portofoliului

0%

Alte costuri recurente

0%

Comisioane de performanță

0%

Dobândă preluată

0%

Costuri unice

Costuri recurente

Costuri ocazionale

Impactul pe care îl au costurile dvs. când
deschideți o investiție. Această sumă e maximul
pe care l-ați putea plăti și este posibil să plătiți
mai puțin. Include comisioanele plătite când
deschideți o investiție.
Impactul costurilor pentru închiderea unei
investiții când aceasta a ajuns la scadență.
Include spreadul.
Impactul costurilor cumpărării și vânzării de
către noi a investițiilor suport pentru produs.
Impactul dobânzii overnight percepute pentru
pozițiile CFD.
Impactul comisionului de performanță. Acestea
sunt percepute din investiția dvs. dacă produsul
surclasează pragul etalon.
Impactul dobânzilor preluate.

„Pe ce perioadă de timp ar trebui să o păstrez și pot să îmi retrag banii mai devreme?”
Perioada recomandată de păstrare este de 1 zi

CFD-urile sunt produse recomandate cu efect de levier, de ex., CFD-urile oferă posibilitatea de tranzacționare cu un procent mic din totalul activului suport, și,
astfel, posibilitatea de a participa la întreaga performanță a respectivului suport.
CFD-urile diferă astfel de alte instrumente clasice precum acțiunile, deoarece investitorul nu achiziționează sau posedă niciodată activul suport, adică nu deține
o participare în companie sau un alt activ tangibil. Un CFD este un produs liniar; toți factorii de formare a prețurilor activelor suport au, de asemenea, un efect
asupra evoluției prețului CFD-ului, și sunt îmbunătățite semnificativ prin efectul levierului asupra profitului și pierderii. De aceea, CFD-urile sunt tranzacționate
în mare măsură pe bază zilnică.

„Cum pot face o reclamație?”
Clienți Trading 212 UK S.R.L.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 UK Ltd, prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență clienți
la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de conformitate ale Companiei, vă rugăm să ne scrieți la adresa compliance@trading212.co.uk sau: Departamentul
de Conformitate Trading 212 UK Ltd. Cheapside Londra EC2V 6DN, iar Departamentul de Conformitate va demara Procedurile noastre formale de Rezolvare a
Reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit de soluția oferită plângerii dvs., vă veți putea adresa Serviciului de Ombudsman financiar în mod gratuit, dar trebuie
să faceți acest lucru în 6 luni de la data rezolvării. Dacă nu depuneți plângerea la timp, acesta nu va avea permisiunea noastră de a lua în considerare plângerea
dvs. și o va putea face în condiții foarte limitate. De exemplu, dacă Ombudsmanul consideră că întârzierea s-a datorat unor situații excepționale. Puteți contacta
Serviciul de Ombudsman financiar prin următoarea modalitate: În scris, către: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Isle of
Dogs, Londra E14 9SR, Marea Britanie; Telefon de serviciu: 0800 023 4567; E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; Web: www.financialombudsman.org.uk.
Clienți Trading 212 S.R.L.
Dacă doriți să faceți o plângere privind serviciile Trading 212 S.R.L., prima dată trebuie să contactați echipa noastră de la Asistență clienți la info@trading212.com
sau prin opțiunea Chat sau la telefon +359 2 448 48 50. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți
trimite problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară
neînțelegeri este mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate trebuie să trimiteți un e-mail la compliance@trading212.com sau: Departamentul
de Conformitate al Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile
formale de soluționare a reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este
de asemenea disponibil la cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluția noastră, poate doriți să înaintați reclamația către Comisia de Supraveghere
Financiară.
Clienți Trading 212 Markets Ltd.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 Markets Ltd., prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență
clienți la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate al Societății trebuie să scrieți la compliance.cy@trading212.com sau la Compliance Department
Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipru. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile formale de soluționare a
reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluționarea plângerii, puteți depune plângerea la Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru.

Alte informații relevante
Trading 212 UK Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponib ile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Autoritatea de Conduită
Financiară din Regatul Unit (FCA). Numărul nostru de înregistrare la FCA este 609146. Puteți verifica acest detaliu în Registrul Serviciilor Financiare, accesând
website-ul FCA: https://register.fca.org.uk/s/ sau contactând FCA la numărul 0800 111 6768. Sediul înregistrat al Registrului de Servicii Financiare este la adresa
12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN.
Sediul nostru social este la 107 Cheapside, Londra, Anglia, EC2V 6DN și suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor, având CUI 08590005. Tranzacționăm sub
denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Informațiile cuprinse în prezentul document vor fi coroborate cu documentele juridice și informațiile contractuale disponibile pe pagina noastră de internet la
adresa https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Ltd. a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Comisia de Supraveghere
Financiară din Bulgaria (FSC). Numărul nostru de înregistrare FSC este RG-03-0237. Puteți verifica această informație accesând pagina de internet a FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ sau contactând FSC la numărul de telefon +359 2 9404 999. Adresa înregistrată a FSC este 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
Sediul nostru se află la 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 și suntem înregistrați în Bulgaria având CUI 201659500. Tranzacționăm sub denumirea
Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponibile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. a fost responsabilă de elaborarea acestui document cu informații și suntem autorizați și reglementați de Comisia pentru Valori Mobiliare
și Schimb Valutar din Cipru (CySEC). Numărul nostru de înregistrare CySEC este 398/21. Puteți verifica această informație accesând site-ul CySEC:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ sau contactând CySEC la +357 22506600. Adresa înregistrată a CySEC este 19
Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
Biroul nostru este înregistrat la 5 Amathountos, Pirilides Building, 4th floor, 3105, Limassol, Cipru, și suntem înregistrați în Cipru sub numărul 409763.
Tranzacționăm sub denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.

FUTURES - Document cu informații cheie
Scop
Acest document vă pune la dispoziție informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing.
Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile și potențialele câștiguri sau pierderi
asociate acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și ar putea fi dificil de înțeles.

Produs
FUTURES
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Autoritatea Financiară / Comisia de Supraveghere Financiară Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru

Care reprezintă produsul?
Tip
Contract pe diferență
Obiective
Acesta este un produs care reprezintă un acord între un client și un broker pentru a schimba diferența dintre valoarea curentă a unui instrument de bază
(acțiuni, valută, mărfuri) și valoarea sa viitoare. CFD-urile oferă clienților toate beneficiile și riscurile asociate cu deținerea instrumentului fără a deține
proprietatea asupra acestuia. O diferență importantă între o investiție într-un CDF și o investiție directă într-un instrument suport este aceea că CDF-urile sunt
tranzacționate cu efect de levier și nu există limită la vânzarea scurtă. CFD-urile au capacitatea de a acorda un profit similar celui al instrumentului suport.
Totuși, din cauza levierului, o investiție în CFD-uri presupune un risc mai mare decât o investiție directă în instrumentul suport.

Investitorul retail vizat
Tipul de investitor căruia îi este adresat acest produs este cel retail - cu suficiente cunoștințe și experiență în tranzacționarea cu instrumente financiare derivate
pentru a putea înțelege și gestiona riscurile implicate în tranzacționarea cu produse cu levier.

Beneficii de asigurare
Contractul pe diferență nu este un produs de asigurare și nu presupune niciun beneficiu de asigurare sau costuri asociate produsului.
Termenul PRIIP
Vă prezentăm în cele ce urmează circumstanțele în care CFD-urile pot ajunge la scadență sau se pot închide:
m) CFD-ul se va închide o dată cu închiderea poziției clientului.
n) Poziția clientului poate fi închisă de către acesta în orice moment, în timpul orelor de tranzacționare indicate pe platforma de tranzacționare.
o) Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții atunci când se observă o utilizare excesivă a marjei sau marja poziției scade sub minimul
solicitat, așa cum este stabilit de contraparte, pentru a proteja clientul de acumularea unor pierderi mari în soldul contului.
p) Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care un activ suport al CFD-ului nu mai este tranzacționat.
q) Poziția clientului ar putea fi închisă la scadența unui activ suport (CFD pe Futures sau Mărfuri)
r)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care modificările aduse lichidității instrumentului pe piață înseamnă că riscul nu
poate fi acoperit corespunzător.

Indicator de risc

1 2 3 4 5 6 7
Risc mai mic
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Risc mai mare

Indicatorul de risc pleacă de la prezumpția că păstrați produsul până la data menționată.
Rezumatul cu privire la indicatorul de risc este un ghid pentru determinarea nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta
arată posibilitatea ca produsul să piardă bani din cauza fluctuațiilor din piețe sau din cauză că noi nu putem să vă plătim.
Am clasificat acest produs ca aparținând clasei 7 din 7, aceasta fiind clasa cu cel mai mare risc.
Apreciază astfel potențialul de pierderi viitoare la 7 = 'risc foarte mare', iar condițiile precare din piață au șanse mari să aibă un impact asupra
capacității noastre de a vă plăti.
Atenție la riscul valutar. În cazul în care moneda contului dvs. diferă de moneda
PRIIP, veți primi plăți într-o valută diferită, deci profitul final pe care îl veți primi va depinde de cursul de schimb valutar dintre cele două valute.
Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.
Acest produs nu include nicio protecție față de performanțele viitoare ale pieței, astfel încât ați putea pierde o parte sau toată investiția.
Dacă nu avem capacitatea să plătim ceea ce vă datorăm, puteți pierde întreaga investiție.

●

Totuși, ați putea beneficia de schema de protecție a consumatorului (vedeți secțiunea „ce se întâmplă dacă nu vă putem plăti”). Indicatorul de mai
sus nu ia în considerare această protecție.

Alte riscuri relevante financiar în cazul PRIIP
Riscul de piață: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Pierderea capitalului: Tranzacționarea CFD este o activitate care presupune un risc ridicat pentru capitalul dvs.
Riscul de credit: În cazul puțin probabil al intrării în insolvență a Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. , este posibil să nu ne putem onora obligațiile pe care
le avem față de dvs.
Riscul de fluctuație a ratei dobânzii: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Riscul de lichiditate: Lipsa de lichidități în piață pentru executarea unui ordin poate determina Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. să nu mai coteze CFD-uri
și/sau să nu mai accepte tranzacții CFD noi.
Riscul de volatilitate: Piețele de CFD pot fi foarte volatile. Fluctuațiile abrupte, bruște și neașteptate în prețul activului suport pot genera profituri sau pierderi
substanțiale și majorate pentru dvs.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de modificări ale regimului legal, de reglementare și de impozitare: Modificarea legilor privind impozitarea, ale prevederilor fiscale și a politicilor
monetare și de reglementare poate avea un efect advers asupra valorii CFD-urilor.
Riscul tehnic: Există riscul ca dvs. să nu puteți accesa platforma de tranzacționare pe sistemele computaționale, care sunt implicit vulnerabile la întreruperi și
avarii.
Riscul contrapărții: CFD-urile sunt contracte în care Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. este contraparte; regulile și protecțiile piețelor de schimb și ale
birourilor de clearing nu se aplică tranzacționării CFD-urilor.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de închidere forțată: Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. are dreptul sa vă lichideze pozițiile fără notificare în cazul unei deficiențe de marjă ca urmare
a folosirii levierului.

Scenarii
privind
performanțele
Investiție: 10 EUR
Scenarii
Scenariul de stres

Scenariu nefavorabil
Scenariu moderat
Scenariu favorabil

1 zi

1 săptămână

1 lună

-6,61

-12,17

Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an

-66,1%

-121,70%

-1,47
-14,70%
-0,04
-0,40%

-4,15
-41,50%
0,06
0,60%

-22,28
222,80%
-8,50
-85,00%
-0,08
-0,80%

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an

1,53
15,30%

3,91
39,10%

8,59
85,90%

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor

Tabelul arată banii pe care îi puteți primi înapoi în 1 zi (perioada de păstrare recomandată), 1 săptămână și 1 lună, în diferite scenarii, presupunând că poziția
e bazată pe o expunere noțională de 10.000 EUR, luând în considerare efectul levierului.
Scenariile prezentate ilustrează modul în care ar putea evolua investiția dvs. Le puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt estimări
ale performanțelor viitoare bazate pe dovezi din trecut referitoare la fluctuația valorii acestei investiții, și nu sunt niște indicatori exacți. Profitul dvs. va depinde
de evoluția pieței și de cât timp păstrați investiția/produsul.
Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în condiții de piață extreme și nu ia în calcul situația în care nu avem capacitatea să vă plătim. Cifrele prezentate
includ toate costurile aferente produsului. Cifrele nu iau în considerare statutul dvs. fiscal, care ar putea, de asemenea, s ă afecteze suma pe care o primiți
înapoi. Cumpărarea acestui produs presupune că dvs. credeți că prețul activului suport va crește. Pierderea maximă ar putea fi pierderea întregii dvs. investiții.

Ce se întâmplă dacă Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. nu vă poate plăti
banii?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. este parte a Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie (FSCS). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin
schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Schema de Servicii de
Compensație Financiară oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment.
Aceste scheme au fost create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Majoritatea tipurilor
de investiții sunt acoperite 100% doar pentru primii 85.000 GBP. Mai multe informații sunt disponibile de la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare
(FSCS) prin website-ul: www.fscs.org.uk și contactând FSCS la 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londra EC3A 7QU. Telefon: Telefon linia verde
0800 678 1100 sau 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. este membru în Fondul de compensare a investitorilor (ICF). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație
validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Fondul de compensare a investitorilor oferă compensații atunci
când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste sche me au fost create pentru a oferi
investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile oferite de ICF Bulgaria sunt de până la 90% di n
fondurile clientului (dar nu mai mult de 20.000 de euro). Informații suplimentare sunt disponibile de la Fondul de compensare a Investitorilor prin website-ul:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/, și puteți contacta Fondul de Compensare al Investitorilor la 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria,
telefon: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. este membră a Fondului de compensare a investitorilor (ICF) pentru clienții firmelor de investiții din Cipru („CIF”). Ați putea fi eligibil
pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. ICF
oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste scheme au fost
create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile ICF acoperă investiții eligibile
de până la 20.000 EUR de persoană. Informații suplimentare sunt disponibile la https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

„Care sunt costurile?”
Reducerea randamentului (RIY) arată ce impact vor avea costurile totale pe care le plătiți asupra rentabilității investiției. Costurile totale iau în considerare
costurile unice, recurente și ocazionale. Sumele arătate aici sunt costurile cumulative ale produsului, pentru 3 perioade de deținere diferite. Acestea includ
taxe potențiale pentru închiderea timpurie. Cifrele pleacă de la prezumția că investiți 10.000 EUR. Aceste cifre sunt estimări și se pot suferi modificări în viitor.
Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs ar putea cere comisioane suplimentare. În acest caz, această persoană vă va furniza informații
despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care toate aceste costuri le va avea asupra investițiilor dvs. de-a lungul timpului.

Costuri în timp
Investiție: 10.000 EUR

Dacă încasați
după
1 zi

dacă încasați
după
1 săptămână

dacă încasați
după
1 lună

Total costuri (Poziție lungă)
Impactul asupra profitului (RIY) pe an
Total costuri (Poziție scurtă)

0,05%
19,89%
0,05%

0,18%
9,71%
0,18%

0,61%
7,53%
0,61%

Impactul asupra profitului (RIY) pe an (SCURTĂ)

19,89%

9,71%

7,53%

Scenarii

Structura costurilor
Tabelul de mai jos arată:
-

impactul din fiecare an al diferitelor tipuri de costuri asupra profitului obținut din investiții, pe care l-ați putea primi la finalul perioadei
de deținere recomandate;
semnificația fiecărei categorii de costuri.

Costuri de deschidere

0%

Costuri de închidere

0,05%

Costuri de tranzacționare a
portofoliului

0%

Alte costuri recurente

0%

Comisioane de performanță

0%

Dobândă preluată

0%

Costuri unice

Costuri recurente

Costuri ocazionale

Impactul pe care îl au costurile dvs. când
deschideți o investiție. Această sumă e maximul
pe care l-ați putea plăti și este posibil să plătiți
mai puțin. Include comisioanele plătite când
deschideți o investiție.
Impactul costurilor pentru închiderea unei
investiții când aceasta a ajuns la scadență.
Include spreadul.
Impactul costurilor cumpărării și vânzării de
către noi a investițiilor suport pentru produs.
Impactul dobânzii overnight percepute pentru
pozițiile CFD.
Impactul comisionului de performanță. Acestea
sunt percepute din investiția dvs. dacă produsul
surclasează pragul etalon.
Impactul dobânzilor preluate.

„Pe ce perioadă de timp ar trebui să o păstrez și pot să îmi retrag banii mai devreme?”
Perioada recomandată de păstrare este de 1 zi
CFD-urile sunt produse recomandate cu efect de levier, de ex., CFD-urile oferă posibilitatea de tranzacționare cu un procent mic din totalul activului suport, și,
astfel, posibilitatea de a participa la întreaga performanță a respectivului suport.
CFD-urile diferă astfel de alte instrumente clasice precum acțiunile, deoarece investitorul nu achiziționează sau posedă niciodată activul suport, adică nu deține
o participare în companie sau un alt activ tangibil. Un CFD este un produs liniar; toți factorii de formare a prețurilor activelor suport au, de asemenea, un efect
asupra evoluției prețului CFD-ului, și sunt îmbunătățite semnificativ prin efectul levierului asupra profitului și pierderii. De aceea, CFD-urile sunt tranzacționate
în mare măsură pe bază zilnică.

„Cum pot face o reclamație?”
Clienți Trading 212 UK S.R.L.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 UK Ltd, prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență clienți
la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de conformitate ale Companiei, vă rugăm să ne scrieți la adresa compliance@trading212.co.uk sau: Departamentul
de Conformitate Trading 212 UK Ltd. Cheapside Londra EC2V 6DN, iar Departamentul de Conformitate va demara Procedurile noastre formale de Rezolvare a
Reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit de soluția oferită plângerii dvs., vă veți putea adresa Serviciului de Ombudsman financiar în mod gratuit, dar trebuie
să faceți acest lucru în 6 luni de la data rezolvării. Dacă nu depuneți plângerea la timp, acesta nu va avea permisiunea noastră de a lua în considerare plângerea
dvs. și o va putea face în condiții foarte limitate. De exemplu, dacă Ombudsmanul consideră că întârzierea s-a datorat unor situații excepționale. Puteți contacta
Serviciul de Ombudsman financiar prin următoarea modalitate: În scris, către: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Isle of
Dogs, Londra E14 9SR, Marea Britanie; Telefon de serviciu: 0800 023 4567; E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; Web: www.financialombudsman.org.uk.
Clienți Trading 212 S.R.L.
Dacă doriți să faceți o plângere privind serviciile Trading 212 S.R.L., prima dată trebuie să contactați echipa noastră de la Asistență clienți la info@trading212.com
sau prin opțiunea Chat sau la telefon +359 2 448 48 50. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți
trimite problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară
neînțelegeri este mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate trebuie să trimiteți un e-mail la compliance@trading212.com sau: Departamentul
de Conformitate al Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile
formale de soluționare a reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este
de asemenea disponibil la cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluția noastră, poate doriți să înaintați reclamația către Comisia de Supraveghere
Financiară.
Clienți Trading 212 Markets Ltd.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 Markets Ltd., prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență
clienți la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate al Societății trebuie să scrieți la compliance.cy@trading212.com sau la Compliance Department
Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipru. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile formale de soluționare a
reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluționarea plângerii, puteți depune plângerea la Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru.

Alte informații relevante
Trading 212 UK Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponib ile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Autoritatea de Conduită
Financiară din Regatul Unit (FCA). Numărul nostru de înregistrare la FCA este 609146. Puteți verifica acest detaliu în Registrul Serviciilor Financiare, accesând
website-ul FCA: https://register.fca.org.uk/s/ sau contactând FCA la numărul 0800 111 6768. Sediul înregistrat al Registrului de Servicii Financiare este la adresa
12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN.
Sediul nostru social este la 107 Cheapside, Londra, Anglia, EC2V 6DN și suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor, având CUI 08590005. Tranzacționăm sub
denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Informațiile cuprinse în prezentul document vor fi coroborate cu documentele juridice și informațiile contractuale disponibile pe pagina noastră de internet la
adresa https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Ltd. a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de căt re Comisia de Supraveghere
Financiară din Bulgaria (FSC). Numărul nostru de înregistrare FSC este RG-03-0237. Puteți verifica această informație accesând pagina de internet a FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ sau contactând FSC la numărul de telefon +359 2 9404 999. Adresa înregistrată a FSC este 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
Sediul nostru se află la 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 și suntem înregistrați în Bulgaria având CUI 201659500. Tranzacționăm sub denumirea
Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponibile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. a fost responsabilă de elaborarea acestui document cu informații și suntem autorizați și reglementați de Comisia pentru Valori Mobiliare
și Schimb Valutar din Cipru (CySEC). Numărul nostru de înregistrare CySEC este 398/21. Puteți verifica această informație accesând site-ul CySEC:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ sau contactând CySEC la +357 22506600. Adresa înregistrată a CySEC este 19
Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
Biroul nostru este înregistrat la 5 Amathountos, Pirilides Building, 4th floor, 3105, Limassol, Cipru, și suntem înregistrați în Cipru sub numărul 409763.
Tranzacționăm sub denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.

ACȚIUNI - Document cu informații cheie
Scop
Acest document vă pune la dispoziție informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing.
Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile și potențialele câștiguri sau pierderi
asociate acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și ar putea fi dificil de înțeles.

Produs
ACȚIUNI
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Autoritatea Financiară / Comisia de Supraveghere Financiară Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru

Care reprezintă produsul?
Tip
Contract pe diferență
Obiective
Acesta este un produs care reprezintă un acord între un client și un broker pentru a schimba diferența dintre valoarea curentă a unui instrument de bază
(acțiuni, valută, mărfuri) și valoarea sa viitoare. CFD-urile oferă clienților toate beneficiile și riscurile asociate cu deținerea instrumentului fără a deține
proprietatea asupra acestuia. O diferență importantă între o investiție într-un CDF și o investiție directă într-un instrument suport este aceea că CDF-urile sunt
tranzacționate cu efect de levier și nu există limită la vânzarea scurtă. CFD-urile au capacitatea de a acorda un profit similar celui al instrumentului suport.
Totuși, din cauza levierului, o investiție în CFD-uri presupune un risc mai mare decât o investiție directă în instrumentul suport.

Investitorul retail vizat
Tipul de investitor căruia îi este adresat acest produs este cel retail - cu suficiente cunoștințe și experiență în tranzacționarea cu instrumente financiare derivate
pentru a putea înțelege și gestiona riscurile implicate în tranzacționarea cu produse cu levier.

Beneficii de asigurare
Contractul pe diferență nu este un produs de asigurare și nu presupune niciun beneficiu de asigurare sau costuri asociate produsului.
Termenul PRIIP
Vă prezentăm în cele ce urmează circumstanțele în care CFD-urile pot ajunge la scadență sau se pot închide:
s)
CFD-ul se va închide o dată cu închiderea poziției clientului.
t)
Poziția clientului poate fi închisă de către acesta în orice moment, în timpul orelor de tranzacționare indicate pe platforma de tranzacționare.
u) Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții atunci când se observă o utilizare excesivă a marjei sau marja poziției scade sub minimul
solicitat, așa cum este stabilit de contraparte, pentru a proteja clientul de acumularea unor pierderi mari în soldul contului.
v)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care un activ suport al CFD-ului nu mai este tranzacționat.
w) Poziția clientului ar putea fi închisă la scadența unui activ suport (CFD pe Futures sau Mărfuri)
x)
Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care modificările aduse lichidității instrumentului pe piață înseamnă că riscul nu
poate fi acoperit corespunzător.

Indicator de risc

1 2 3 4 5 6 7
Risc mai mic
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Risc mai mare

Indicatorul de risc pleacă de la prezumpția că păstrați produsul până la data menționată.
Rezumatul cu privire la indicatorul de risc este un ghid pentru determinarea nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta
arată posibilitatea ca produsul să piardă bani din cauza fluctuațiilor din piețe sau din cauză că noi nu putem să vă plătim.
Am clasificat acest produs ca aparținând clasei 7 din 7, aceasta fiind clasa cu cel mai mare risc.
Apreciază astfel potențialul de pierderi viitoare la 7 = 'risc foarte mare', iar condițiile precare din piață au șanse mari să aibă un impact asupra
capacității noastre de a vă plăti.
Atenție la riscul valutar. În cazul în care moneda contului dvs. diferă de moneda
PRIIP, veți primi plăți într-o valută diferită, deci profitul final pe care îl veți primi va depinde de cursul de schimb valutar dintre cele două valute.
Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.
Acest produs nu include nicio protecție față de performanțele viitoare ale pieței, astfel încât ați putea pierde o parte sau toată investiția.
Dacă nu avem capacitatea să plătim ceea ce vă datorăm, puteți pierde întreaga investiție.

●

Totuși, ați putea beneficia de schema de protecție a consumatorului (vedeți secțiunea „ce se întâmplă dacă nu vă putem plăti”). Indicatorul de mai
sus nu ia în considerare această protecție.

Alte riscuri relevante financiar în cazul PRIIP
Riscul de piață: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Pierderea capitalului: Tranzacționarea CFD este o activitate care presupune un risc ridicat pentru capitalul dvs.
Riscul de credit: În cazul puțin probabil al intrării în insolvență a Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. , este posibil să nu ne putem onora obligațiile pe care
le avem față de dvs.
Riscul de fluctuație a ratei dobânzii: Veți fi expus la riscul asociat fluctuației prețului activelor suport.
Riscul de lichiditate: Lipsa de lichidități în piață pentru executarea unui ordin poate determina Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. să nu mai coteze CFD-uri
și/sau să nu mai accepte tranzacții CFD noi.
Riscul de volatilitate: Piețele de CFD pot fi foarte volatile. Fluctuațiile abrupte, bruște și neașteptate în prețul activului suport pot genera profituri sau pierderi
substanțiale și majorate pentru dvs.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de modificări ale regimului legal, de reglementare și de impozitare: Modificarea legilor privind impozitarea, ale prevederilor fiscale și a politicilor
monetare și de reglementare poate avea un efect advers asupra valorii CFD-urilor.
Riscul tehnic: Există riscul ca dvs. să nu puteți accesa platforma de tranzacționare pe sistemele computaționale, care sunt implicit vulnerabile la întreruperi și
avarii.
Riscul contrapărții: CFD-urile sunt contracte în care Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. este contraparte; regulile și protecțiile piețelor de schimb și ale
birourilor de clearing nu se aplică tranzacționării CFD-urilor.
Riscul de monedă: Fluctuațiile cursului de schimb valutar vă afectează profitul și pierderea.
Riscul de închidere forțată: Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. are dreptul sa vă lichideze pozițiile fără notificare în cazul unei deficiențe de marjă ca urmare
a folosirii levierului.

Scenarii
privind
performanțele
Investiție: 5 EUR
Scenarii
Scenariul de stres
Scenariu nefavorabil
Scenariu moderat
Scenariu favorabil

1 zi

1 săptămână

1 lună

Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor

-9,73

-19,69

-35,67

Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor
Profit mediu în fiecare an
Ce ați putea primi înapoi după scăderea costurilor

-194,60%
-3,44
-68,80%
-0,19
-3,80%
4,04

-393,80%
-8,99
-179,80%
-0,37
-7,40%
9,53

-713,40%
-18,57
-371,40%
-1,32
-26,40%
20,00

60,80%

190,60%

400%

Profit mediu în fiecare an

Tabelul arată banii pe care îi puteți primi înapoi în 1 zi (perioada de păstrare recomandată), 1 săptămână și 1 lună, în diferite scenarii, presupunând că poziția
e bazată pe o expunere noțională de 10.000 EUR, luând în considerare efectul levierului.
Scenariile prezentate ilustrează modul în care ar putea evolua investiția dvs. Le puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt estimări
ale performanțelor viitoare bazate pe dovezi din trecut referitoare la fluctuația valorii acestei investiții, și nu sunt niște indicatori exacți. Profitul dvs. va depinde
de evoluția pieței și de cât timp păstrați investiția/produsul.
Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în condiții de piață extreme și nu ia în calcul situația în care nu avem capacitatea să vă plătim. Cifrele prezentate
includ toate costurile aferente produsului. Cifrele nu iau în considerare statutul dvs. fiscal, care ar putea, de asemenea, să afecteze suma pe care o primiți
înapoi. Cumpărarea acestui produs presupune că dvs. credeți că prețul activului suport va crește. Pierderea maximă ar putea fi pierderea întregii dvs. investiții.

Ce se întâmplă dacă Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. nu vă poate plăti
banii?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. este parte a Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie (FSCS). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin
schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Schema de Servicii de
Compensație Financiară oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment.
Aceste scheme au fost create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Majoritatea tipurilor
de investiții sunt acoperite 100% doar pentru primii 85.000 GBP. Mai multe informații sunt disponibile de la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare
(FSCS) prin website-ul: www.fscs.org.uk și contactând FSCS la 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londra EC3A 7QU. Telefon: Telefon linia verde
0800 678 1100 sau 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. este membru în Fondul de compensare a investitorilor (ICF). Ați putea fi eligibil pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație
validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. Fondul de compensare a investitorilor oferă compensații atunci
când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste sche me au fost create pentru a oferi
investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile oferite de ICF Bulgaria sunt de până la 90% di n
fondurile clientului (dar nu mai mult de 20.000 de euro). Informații suplimentare sunt disponibile de la Fondul de compensare a Investitorilor prin website-ul:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/, și puteți contacta Fondul de Compensare al Investitorilor la 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria,
telefon: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. este membră a Fondului de compensare a investitorilor (ICF) pentru clienții firmelor de investiții din Cipru („CIF”). Ați putea fi eligibil
pentru o compensație prin schemă dacă aveți o reclamație validă împotriva noastră în ceea ce privește investițiile și noi nu ne putem respecta obligațiile. ICF
oferă compensații atunci când o firmă autorizată nu poate plăti revendicările împotriva sa, de obicei deoarece acea firmă a dat faliment. Aceste scheme au fost
create pentru a oferi investitorilor posibilitatea de a cere compensații fără a apela la acțiuni în justiție costisitoare. Compensațiile ICF acoperă investiții eligibile
de până la 20.000 EUR de persoană. Informații suplimentare sunt disponibile la https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

„Care sunt costurile?”
Reducerea randamentului (RIY) arată ce impact vor avea costurile totale pe care le plătiți asupra rentabilității investiției. Costurile totale iau în considerare
costurile unice, recurente și ocazionale. Sumele arătate aici sunt costurile cumulative ale produsului, pentru 3 perioade de deținere diferite. Acestea includ
taxe potențiale pentru închiderea timpurie. Cifrele pleacă de la prezumția că investiți 10.000 EUR. Aceste cifre sunt estimări și se pot suferi modificări în viitor.
Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs ar putea cere comisioane suplimentare. În acest caz, această persoană vă va furniza informații
despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care toate aceste costuri le va avea asupra investițiilor dvs. de-a lungul timpului.

Costuri în timp
Investiție: 10.000 EUR

Dacă încasați
după
1 zi

dacă încasați
după
1 săptămână

dacă încasați
după
1 lună

Total costuri (Poziție lungă)
Impactul asupra profitului (RIY) pe an
Total costuri (Poziție scurtă)

0,43%
160,30%
0,43%

0,71%
37,09%
0,71%

1,60%
19,54%
1,60%

Impactul asupra profitului (RIY) pe an (SCURTĂ)

160,30%

37,09%

19,54%

Scenarii

Structura costurilor
Tabelul
arată:
-

de

mai

jos

impactul din fiecare an al diferitelor tipuri de costuri asupra profitului obținut din investiții, pe care l-ați putea primi la finalul perioadei
de deținere recomandate;
semnificația fiecărei categorii de costuri.

Costuri de deschidere

0%

Costuri de închidere

0,43%

Costuri de tranzacționare a
portofoliului

0%

Alte costuri recurente

0%

Comisioane de performanță

0%

Dobândă preluată

0%

Costuri unice

Costuri recurente

Costuri ocazionale

Impactul pe care îl au costurile dvs. când
deschideți o investiție. Această sumă e maximul
pe care l-ați putea plăti și este posibil să plătiți
mai puțin. Include comisioanele plătite când
deschideți o investiție.
Impactul costurilor pentru închiderea unei
investiții când aceasta a ajuns la scadență.
Include spreadul.
Impactul costurilor cumpărării și vânzării de
către noi a investițiilor suport pentru produs.
Impactul dobânzii overnight percepute pentru
pozițiile CFD.
Impactul comisionului de performanță. Acestea
sunt percepute din investiția dvs. dacă produsul
surclasează pragul etalon.
Impactul dobânzilor preluate.

„Pe ce perioadă de timp ar trebui să o păstrez și pot să îmi retrag banii mai devreme?”
Perioada recomandată de păstrare este de 1 zi
CFD-urile sunt produse recomandate cu efect de levier, de ex., CFD-urile oferă posibilitatea de tranzacționare cu un procent mic din totalul activului suport, și,
astfel, posibilitatea de a participa la întreaga performanță a respectivului suport.
CFD-urile diferă astfel de alte instrumente clasice precum acțiunile, deoarece investitorul nu achiziționează sau posedă niciodată activul suport, adică nu deține
o participare în companie sau un alt activ tangibil. Un CFD este un produs liniar; toți factorii de formare a prețurilor activelor suport au, de asemenea, un efect
asupra evoluției prețului CFD-ului, și sunt îmbunătățite semnificativ prin efectul levierului asupra profitului și pierderii. De aceea, CFD-urile sunt tranzacționate
în mare măsură pe bază zilnică.

„Cum pot face
reclamație?”

o

Clienți Trading 212 UK S.R.L.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 UK Ltd, prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență clienți
la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de conformitate ale Companiei, vă rugăm să ne scrieți la adresa compliance@trading212.co.uk sau: Departamentul
de Conformitate Trading 212 UK Ltd. Cheapside Londra EC2V 6DN, iar Departamentul de Conformitate va demara Procedurile noastre formale de Rezolvare a
Reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit de soluția oferită plângerii dvs., vă veți putea adresa Serviciului de Ombudsman financiar în mod gratuit, dar trebuie
să faceți acest lucru în 6 luni de la data rezolvării. Dacă nu depuneți plângerea la timp, acesta nu va avea permisiunea noastră de a lua în considerare plângerea
dvs. și o va putea face în condiții foarte limitate. De exemplu, dacă Ombudsmanul consideră că întârzierea s-a datorat unor situații excepționale. Puteți contacta
Serviciul de Ombudsman financiar prin următoarea modalitate: În scris, către: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Isle of
Dogs, Londra E14 9SR, Marea Britanie; Telefon de serviciu: 0800 023 4567; E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; Web: www.financialombudsman.org.uk.
Clienți Trading 212 S.R.L.
Dacă doriți să faceți o plângere privind serviciile Trading 212 S.R.L., prima dată trebuie să contactați echipa noastră de la Asistență clienți la info@trading212.com
sau prin opțiunea Chat sau la telefon +359 2 448 48 50. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți
trimite problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară
neînțelegeri este mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate trebuie să trimiteți un e-mail la compliance@trading212.com sau: Departamentul
de Conformitate al Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile
formale de soluționare a reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este
de asemenea disponibil la cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluția noastră, poate doriți să înaintați reclamația către Comisia de Supraveghere
Financiară.
Clienți Trading 212 Markets Ltd.
Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciului Trading 212 Markets Ltd., prima dvs. acțiune ar trebui să fie să contactați Echipa noastră de Asistență
clienți la info@trading212.com sau prin Chat. Chiar dacă echipa noastră de Asistență clienți va putea să soluționeze majoritatea problemelor, dvs. puteți trimite
problema spre soluționare la Departamentul nostru de conformitate. Preferăm să primim reclamațiile în scris pentru că probabilitatea să apară neînțelegeri este
mai mică. Pentru a contacta Departamentul de Conformitate al Societății trebuie să scrieți la compliance.cy@trading212.com sau la Compliance Department
Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipru. Departamentul de Conformitate va demara Procedurile formale de soluționare a
reclamațiilor. Un rezumat al procesului nostru intern de gestionare a plângerilor vă va fi oferit în momentul depunerii plângerii și este de asemenea disponibil la
cerere. Dacă veți fi în continuare nemulțumit/ă de soluționarea plângerii, puteți depune plângerea la Comisia de Securitate și Schimb Valutar din Cipru.

Alte informații relevante
Trading 212 UK Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponib ile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Autoritatea de Conduită
Financiară din Regatul Unit (FCA). Numărul nostru de înregistrare la FCA este 609146. Puteți verifica acest detaliu în Registrul Serviciilor Financiare, accesând
website-ul FCA: https://register.fca.org.uk/s/ sau contactând FCA la numărul 0800 111 6768. Sediul înregistrat al Registrului de Servicii Financiare este la adresa
12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN.
Sediul nostru social este la 107 Cheapside, Londra, Anglia, EC2V 6DN și suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor, având CUI 08590005. Tranzacționăm sub
denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Informațiile cuprinse în prezentul document vor fi coroborate cu documentele juridice și informațiile contractuale disponibile pe pagina noastră de internet la
adresa https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Ltd. a fost responsabilă de pregătirea acestui document informațional și suntem autorizați și reglementați de către Comisia de Supraveghere
Financiară din Bulgaria (FSC). Numărul nostru de înregistrare FSC este RG-03-0237. Puteți verifica această informație accesând pagina de internet a FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ sau contactând FSC la numărul de telefon +359 2 9404 999. Adresa înregistrată a FSC este 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
Sediul nostru se află la 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 și suntem înregistrați în Bulgaria având CUI 201659500. Tranzacționăm sub denumirea
Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Informațiile conținute în acest document trebuie citite coroborat cu documentele legale și informațiile contractuale disponibile pe site-ul nostru la
https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. a fost responsabilă de elaborarea acestui document cu informații și suntem autorizați și reglementați de Comisia pentru Valori Mobiliare
și Schimb Valutar din Cipru (CySEC). Numărul nostru de înregistrare CySEC este 398/21. Puteți verifica această informație accesând site-ul CySEC:
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ sau contactând CySEC la +357 22506600. Adresa înregistrată a CySEC este 19
Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
Biroul nostru este înregistrat la 5 Amathountos, Pirilides Building, 4th floor, 3105, Limassol, Cipru, și suntem înregistrați în Cipru sub numărul 409763.
Tranzacționăm sub denumirea Trading 212. Website-ul nostru este www.trading212.com.

