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Kontrakty CFD na kryptowaluty – 

dokument zawierający kluczowe informacje 

Wszystko, co musisz wiedzieć o kontraktach CFD na 

kryptowaluty 

Dostępne wyłącznie dla klientów profesjonalnych 

 
Cel: Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat produktu inwestycyjnego, jakim są kontrakty na różnice kursowe (CFD) 

na kryptowaluty. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu 

charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także istotnych informacji na temat 

wyników, oraz pomóc w porównaniu go z innymi produktami. 

 
ZAMIERZASZ NABYĆ PRODUKT, KTÓRY NIE JEST PROSTY I MOŻE BYĆ TRUDNY DO ZROZUMIENIA. 

 
Produkt: Co to za produkt? 

Rodzaj: Kontrakt CFD jest dwustronnym kontraktem lewarowanym zawieranym ze Spółką. Umożliwia on inwestorowi spekulowanie na 

wzrostach lub spadkach cen kryptowaluty bazowej lub zabezpieczanie się przed takimi wzrostami lub spadkami cen za pośrednictwem 

internetowych platform handlowych. Inwestor może kupić (czyli zająć pozycję „długą”) kontrakt CFD w celu uzyskania korzyści ze wzrostu 

cen kryptowaluty bazowej, sprzedać (czyli zająć pozycję „krótką”) kontrakt CFD w celu uzyskania korzyści ze spadku cen kryptowaluty 

bazowej lub może w ogóle nie zawrzeć transakcji. Cena kontraktu CFD pochodzi od ceny kryptowaluty bazowej. Przykładowo, jeżeli 

inwestor zajmie pozycję długą na kontrakcie CFD, a cena kryptowaluty bazowej wzrośnie, wartość kontraktu CFD również wzrośnie i kiedy 

kontrakt będzie mógł zostać zamknięty z zyskiem, Spółka wypłaci różnicę pomiędzy ceną zamknięcia kontraktu a ceną jego otwarc ia. Z 

kolei jeżeli inwestor zajmie pozycję długą, a cena kryptowaluty bazowej spadnie, wartość kontraktu CFD również spadnie; jeśli kontrakt 

zostanie wtedy zamknięty, klient zostanie obciążony różnicą pomiędzy ceną zamknięcia kontraktu a ceną jego otwarcia. Zastosowanie 

dźwigni finansowej do kontraktów CFD wywiera skutek w postaci zwiększenia zarówno zysków, jak i strat. 

 
Cele: Umożliwia spekulowanie na zmianach kursu kryptowaluty lub kontraktu CFD bez dostawy kryptowaluty bazowej w jakimkolwiek 

okresie. O rentowności produktu decyduje spread, finansowanie i zmiana ceny. 

Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania lewarowanej ekspozycji na zmiany wartości kryptowaluty bazowej 

(zarówno wzrosty, jak i spadki) bez konieczności faktycznego kupna lub sprzedaży kryptowaluty bazowej. Ekspozycja jest lewarowana, 

ponieważ kontrakt CFD wymaga wpłaty tylko niewielkiej części wartości kontraktu tytułem początkowego depozytu zabezpieczającego i 

jest to jedna z kluczowych cech handlu tym instrumentem. 

Kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia, dlatego są bezterminowe; w związku z tym nie ma rekomendowanego okresu ich 

utrzymywania, a decyzję o najbardziej odpowiednim okresie utrzymywania podejmuje każdy inwestor indywidualnie na podstawie swojej 

własnej strategii handlowej i celów handlowych. 

 
Docelowy inwestor detaliczny i profesjonalny: Inwestorzy detaliczni i profesjonalni działający na małą i dużą skalę, posiadający 

wiedzę i doświadczenie w branży, którzy czują się swobodnie prowadząc handel na złożonych rynkach finansowych, chcą handlować z 

wykorzystaniem środków, na utratę których mogą sobie pozwolić, i mają wysoką tolerancję na ryzyko. Potencjalni klienci będą rozumieć 

skąd pochodzą ceny kontraktów CFD, wpływ handlu na bazie depozytu zabezpieczającego i ryzyko z tym związane, kluczowe pojęcia wraz 

z dźwignią finansową oraz możliwość poniesienia strat, które mogą przewyższyć wpłaty. Handel kontraktami CFD oferuje dostęp do wielu 

różnych rynków. Handlując kontraktami CFD, masz możliwość dywersyfikacji swoich strategii handlowych oraz wykorzystywania różnych 

okazji na rynkach globalnych. 

 
 

Dostępne 24/5 – od poniedziałku, godz. 00:00, do piątku, godz. 24:00 (czas serwera MT4). 
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Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 
 

 

Handel kontraktami CFD na bazie depozytu zabezpieczającego niesie ze sobą 

wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla każdego. Wysoki poziom 

dźwigni finansowej może działać zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść, z 

powodu zmian cen na rynkach. Oprócz ceny rynkowej z produktem wiążą się także  

inne rodzaje ryzyka: ryzyko kursowe, ryzyko rynkowe, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko zakłóceń rynku, internetowa platforma 

handlowa, ryzyko informatyczne i ryzyko płynności. Zanim zdecydujesz się na handel kontraktami CFD, powinieneś starannie 

rozważyć swoje cele handlowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Handel kontraktami CFD wymaga utrzymywania 

określonego poziomu środków na swoim koncie w celu utrzymania otwartych pozycji. Istnieje możliwość poniesienia strat 

przewyższających Twoją początkową inwestycję (wpłatę); w związku z tym nie powinieneś wpłacać pieniędzy, na utratę których nie 

możesz sobie pozwolić, a jeśli dojdzie do nagłej niekorzystnej zmiany cen na rynku, możesz zostać zobowiązany do wpłaty 

dodatkowych środków w krótkim czasie. Powinieneś być świadomy wszystkich ryzyk związanych z kontraktami CFD i zasięgnąć 

niezależnej porady, jeśli potrzebujesz dokładniejszego wyjaśnienia. Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko i odpowiednio 

zatroszcz się o zarządzanie swoim ryzykiem. 

 

Scenariusze rozwoju sytuacji 

Przedstawione scenariusze są jedynie oszacowaniem przyszłych wyników na podstawie danych historycznych dotyczących zmian 

wartości tej inwestycji. Twój zwrot będzie się różnił w zależności od wyników na rynku i okresu utrzymywania kontraktu CFD. 

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w różnych okolicznościach rynkowych, i nie uwzględnia 

sytuacji, w której nie będziemy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje dotyczy 

wszystkich kontraktów CFD na kryptowaluty. W przypadku każdej zawieranej transakcji będziesz odpowiedzialny za wybór 

instrumentu CFD, momentu otwarcia i zamknięcia transakcji, wielkości transakcji (ryzyka) oraz ewentualne skorzystanie z funkcji 

ograniczenia ryzyka (takich jak zlecenia Stop Loss). 

 
Założenie Scenariusze 

 

 

 

 
Co się stanie, jeżeli spółka Tickmill UK będzie niezdolna do wypłaty środków? 

W mało prawdopodobnym przypadku likwidacji Tickmill UK lub niezdolności do wypłaty należnych Ci środków możesz stracić całą 

inwestycję. Jednakże, Tickmill UK przechowuje wszystkie środki klientów detalicznych odrębnie od swoich własnych środków, 

zgodnie z zasadami brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) dotyczącymi aktywów klientów. Ponadto, brytyjski rząd wsparł 

program gwarantowania usług finansowych (Financial Services Compensation Scheme – FSCS), który chroni klientów 

kwalifikowanych do kwoty 85.000 £ (większość klientów indywidualnych, niezależnie od kwalifikacji, jest klientami 

kwalifikowanymi). Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej: https://www.fscs.org.uk/. 

Wskaźnik ryzyka stanowi wytyczną opisującą poziom ryzyka kontraktów CFD w 

porównaniu z innymi produktami finansowymi. Pokazuje on jak prawdopodobne 

jest, że produkt przyniesie straty z powodu zmian cen na rynkach. Produkt ten 

sklasyfikowaliśmy na poziomie 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza 

to, że poziom potencjalnych strat na przyszłych wynikach produktu oceniono jako 

bardzo wysoki. 

CFD na 

kryptowaluty 

 

Kryptowaluta Cena 

otwarcia (€) 
BTCUSD 

40,672.94 

Wielkość transakcji 

(na CFD) 

1 

% depozytu zab. 50% 

Wymagany depozyt 

zabezpieczający 

(EUR) 

20,336,72 

 

Wartość nominalna 

transakcji (EUR) 

40,672.94 

 

 

 

Scenariusz 
kupna 

ZAMKNIJ 
cenę 

Zmiana 
cen 

Zysk/Strata 
Scenariusz 
sprzedaży 

ZAMKNIJ 
cenę 

Zmiana 
cen 

Zysk/Strata 

Korzystny 41,283.04 1.50% 610.09 Korzystny 40,062.85 -1.50% 610.09 
Umiarkowany 40,908.85 0.58% 235.90 Umiarkowany 40,437.04 -0.58% 235.90 
Niekorzystny 40,062.85 -1.50% -610.09 Niekorzystny 41,283.04 +1.50% -610.09 
Stres 28,471.06 -30% -12,201.88 Stres 52,874.83 +30% -12,201.88 

*Strata jest ograniczona do salda konta, ponieważ oferujemy ochronę przed ujemnym saldem. 

 

 

 
 

https://www.fscs.org.uk/
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Jakie są koszty? 

Handel kontraktami CFD na dowolną kryptowalutę z Tickmill UK Ltd wiąże się z następującymi kosztami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom likwidacji 

Otwarte pozycje na Twoim koncie mogą zostać automatycznie zamknięte, jeżeli poziom dostępnych środków spadnie poniżej 50% 

depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania otwartych pozycji. 

 
Jak długo powinienem utrzymywać inwestycję i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej? 

Nie ma minimalnego okresu, przez jaki musisz utrzymywać otwartą inwestycję; możesz ją otworzyć i zamknąć w dowolnym 

momencie w godzinach otwarcia rynku. Możesz złożyć wniosek o wypłatę dostępnych środków ze swojego konta w normalnych 

godzinach roboczych i zostanie on przetworzony w tym samym lub w kolejnym dniu roboczym. Nie ma rekomendowanego okresu 

utrzymywania, terminu na anulowanie inwestycji, a zatem i opłat z tytułu anulowania inwestycji. Jednakże, koszty utrzymywania 

pozycji przez noc mogą wpłynąć na ekspozycje długoterminowe. 

 

Jak mogę złożyć skargę? 

Jeśli chcesz złożyć skargę, powinieneś skontaktować się z Działem Zgodności z Przepisami Tickmill UK Ltd, wysyłając wiadomość 

pocztą elektroniczną na adres: complianceuk@tickmill.co.uk lub pocztą tradycyjną na nasz adres w Londynie. Przedstawiciele 

działu wyślą do Ciebie początkowe pismo z odpowiedzią i zbadają Twoją skargę. Kopię procedury rozpatrywania skarg przez Spółkę 

znajdziesz tutaj. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, możesz skontaktować się z Rzecznikiem ds. Usług Finansowych, który 

zbada Twoją skargę. 

 

Inne istotne informacje 

Dokumenty prawne na naszej stronie internetowej zawierają ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, 

że znasz wszystkie warunki i polityki, jakie mają zastosowanie do Twojego konta. Bliższe informacje na ten temat są dostępne na 

naszej stronie internetowej. 

 CFD na kryptowaluty 

 Rodzaj kosztów Classic Pro VIP Opis 

Spread Jednorazowo Od 1.6 Od 0.0 Od 0.0 

Różnica pomiędzy ceną kupna (Ask) a ceną sprzedaży (Bid). Kiedy pozycja zostaje 

otwarta, realizowany jest "koszt" spreadu. Inwestorzy powinni pamiętać, że w 

przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich 

normalnego poziomu. 

Swapy Powtarzające 

się ** ** ** 

*SWAPy są ustalane na podstawie stopy procentowej overnight dla każdej waluty; 

stopa overnight jest stopą procentową, według której banki teoretycznie udzielałyby 
sobie nawzajem pożyczek i kredytów. Opłata za swap jest pobierana, kiedy pozycja jest 
utrzymywana przez noc.  Na przykład, dla FX, opłata swapowa jest różnicą stóp 
procentowych pomiędzy krajami-emitentami walut znajdujących się danej parze. ** 
SWAPy można zobaczyć na naszej stronie internetowej:  
https://www.tickmill.co.uk/conditions/spreads-swaps i w naszej platformie. 
Dodajemy narzut do stopy procentowej overnight (SWAP). 

Prowizja Jednorazowo 0 0 0 
Koszt prowizji jest oparty na wolumenie transakcji i jest jedną opłatą zarówno za 

otwarcie jak i zamknięcie pozycji. Nie ma żadnych kosztów prowizji za handel CFD na 

Kryptowaluty. 

Efekt 

składany 

kosztów 

Długa/krót
ka 
 

Instrument 
 

Wielkość 
(loty) 
 

Spread 
w 
punktac
h 
 

Wartość 
spreadu 
w euro 
 

Prowizja 
 

Zamiana 1 
noc 
 

P/L 
 

 

 

Zysk 
netto 
 

 

Koszty 
ogółe
m 
 
 

Procentowy 
udział 
kosztów w 
zwrocie 
   

Classic 
 

Długa BTCUSD 1 3300 -27.05 
 

0 -18.20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45.25      
 

45.25% 
 

Pro 
 

Długa BTCUSD 1 3300 -27.05 
 

0 -18.20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45.25    
 

45.25% 
  

VIP 
 

Długa BTCUSD 
 

1 
 

3300 -27.05 
 

0 -18.20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45.25    
 

45.25% 
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