DOCUMENT MET BELANGRIJKE INFORMATIE
Doel
Dit document biedt u belangrijke informatie betreffende dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is
wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te helpen begrijpen en
u te helpen het met andere producten te vergelijken. Er wordt naar verwezen als KID - Key Information Document (Belangrijk
Informatief Document). Deze KID is van kracht vanaf 03/07/2019 en blijft van kracht totdat een bijgewerkte versie wordt
uitgebracht.
Product
Naam van product: Contract for Difference op vreemde valuta (hierna "CFD's op FX").
Aanbieder: Centralspot Trading Ltd (hierna “de Firma”), is een Cypriotische beleggingsfirma, gereguleerd door de Cyprus
Securities and Exchange Commission (“CySEC”) met licentienummer 38/14 en met hoofdkantoor gevestigd op het adres
Gladstonos 110 corner of Mesolongiou street, Ayia Trias, 3032, Limassol, Cyprus (hierna “het adres”). Voor meer informatie
betreffende onze producten kunt u de website van de Firma raadplegen www.fxvc.eu (hierna “de website”) of contact met ons
opnemen op het nummer +357-25123088.
Waarschuwing: U staat op het punt een product aan te schaffen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is.
Wat is dit product?
Type
Dit product is CFD's op vreemde valuta Dit is ook gekend als 'forex trading.' Forex trading is het aankopen van een munteenheid
terwijl u terzelfdertijd een andere munteenheid verkoopt. Munteenheden worden in paren verhandeld. CFD's zijn producten
met hefboomwerking en deze worden niet verhandeld op een uitwisselingsbasis, maar wel Over-The-Counter (OTC) en er
bestaat geen centrale 'clearing' van de transacties. Centralspot Trading Ltd is de opdrachtgever in de uitvoering van uw
transacties. CFD's on FX hebben verschillende onderliggende valutaparen.
Doelen
Een CFD is een speculatief instrument en bij het handelen in CFD's met verschillende onderliggende activa wordt de handelaar
niet de eigenaar van het activum. De prijszetting van een CFD reflecteert de prijszetting van de onderliggende activa
ontvangen door de Liquidity Providers. Een Long-positie betekent het kopen van het instrument met de verwachting dat de
waarde ervan zal stijgen. Een Short-positie suggereert het verkopen van het activum in de verwachting dat de waarde ervan
zal dalen.
CFD's zijn speculatieve producten die met een hefboom worden verhandeld en niet voor alle beleggers geschikt zijn. CFD's zijn
hefboomproducten waarbij de meesten onder hen vervallen wanneer u ervoor kiest een bestaande open positie te sluiten.
Posities kunnen ook worden gesloten vanwege een margin call/stop out. Klik hier om ons Beleid inzake hefboomwerking en
marge te openen.
Bovendien zal de Firma, in gevallen waarin de Firma de bedoeling heeft de beschikbaarheid van een CFD te verwijderen, u op de
hoogte brengen om open posities te sluiten tot een specifieke deadline. Als de Klant de open positie niet sluit voor de
genoemde deadline, dan heeft de Firma het recht open posities namens hem te sluiten. Door te handelen in CFD's neemt u een
groot risico dat kan leiden tot het verlies van uw volledige belegde kapitaal. U mag nooit meer beleggen dan wat u bereid bent
te verliezen, aangezien het mogelijk is dat u uw hele belegging verliest.
Tenzij een Klant de risico's met betrekking tot handelen in CFD's kent en volledig begrijpt, kan een Klant zich beter niet inlaten
met handelsactiviteiten. Alvorens te handelen, moeten klanten overwegen of CFD's geschikt zijn voor hen, in overeenstemming
met hun financiële status en doelen. Als u niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om te handelen, dan raden we u aan
om onafhankelijk advies te vragen alvorens te beleggen. Als u, na het raadplegen van een onafhankelijke financiële adviseur,
deze risico's nog altijd niet begrijpt, dan kunt u zich beter helemaal onthouden van handelen. Handelen in CFD's brengt een
aanzienlijk risico op verliezen met zich mee en de waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen. CFD's vereisen constante
opvolging en zijn mogelijk niet geschikt voor personen die er niet voldoende tijd aan kunnen besteden. Alvorens te beginnen
handelen in CFD's is het raadzaam deze KID te raadplegen en te evalueren of handelen in CFD's geschikt is voor u.
Beoogde retailbelegger
Handelen in dit product zal niet voor iedereen geschikt zijn. Dit product zal meestal worden gebruikt door personen met een
hoge tolerantiegraad voor risico's, die geld gebruiken of handelen met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen, die in
het algemeen blootstelling op korte termijn aan financiële instrumenten/markten willen, die de impact van en de risico's die
gepaard gaan met margehandelen begrijpen en die een gediversifieerde beleggings- en spaarportefeuille hebben.

Wat zijn de risico's en wat krijg ik er mogelijk voor terug?
Samenvattende risico-indicator (SRI): de SRI is een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere
producten. Het toont hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen vanwege bewegingen in de markten of omdat we
u niet kunnen betalen. We hebben dit product geklasseerd als 7 op 7, wat de
hoogste risicoklasse is. Dit waardeert de mogelijke verliezen van toekomstige
verliezen op een bijzonder hoog niveau.
Houd rekening met het valutarisico. U kunt betalingen in een andere
munteenheid ontvangen en de uiteindelijke opbrengst die u zult ontvangen
hangt af van de wisselkoers tussen de twee munteenheden. Dit risico wordt
niet in overweging genomen in de bovenstaande risico-indicator.
Bijvoorbeeld het handhaven van een handelsaccount in euro en handelen in
CFD's op FX die niet in euro zijn uitgedrukt zijn onderhevig aan
wisselkoersrisico's en kunnen worden getroffen door schommelingen van de
onderliggende munteenheden.
Onder sommige omstandigheden kunt u vereist worden verdere betalingen uit te voeren om verliezen te compenseren
(margebetalingen).
Het totale verlies dat u mogelijk maakt, zal uw belegde bedrag nooit overschrijden. De Firma biedt Bescherming voor negatief
saldo aan zijn retailklanten aan, wat betekent dat ze nooit meer geld kunnen verliezen dan de bedragen die ze met de Firma
hebben belegd. In het geval dat het rekeningsaldo van een klant negatief terrein betreedt, bijvoorbeeld vanwege een gat in de
markt, wordt dit bedrag niet opgevraagd door de Firma en wordt de rekening van de Klant teruggebracht naar nul (0). Klik hier
om de Verklaring inzake openbaarmaking van risico's van de Firma te lezen.
Dit product bevat geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties en u kunt dus uw volledige belegging verliezen.
Klanten kunnen Stop Loss-orders plaatsen om mogelijke verliezen te beperken en Take Profit-orders om winsten op te rapen
om te beschermen tegen negatieve marktbewegingen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, dan kunt u uw hele
belegging verliezen. Door te handelen met de Firma kunt u genieten van het investeerderscompensatiefonds (Investor
Compensation Fund - ICF) in het geval dat de Firma niet in staat is u te betalen en u ingedeeld bent als retailklant (zie sectie
'wat gebeurt er als we u niet kunnen betalen'). De hierboven vermelde SRI biedt deze bescherming niet.
Prestatiescenario's
De prestatiescenario's (zie tabel hieronder) vertegenwoordigen algemene situaties van wijzigingen in de prijs van CFD's op een
FX-valutapaar en de impact van de opbrengst van de belegging van de Klant in monetaire en procentuele termen. Deze
scenario's zijn algemeen en van toepassing op het assortiment CFD's op FX die door de Firma worden aangeboden. De
voorgestelde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestatie op basis van bewijs uit het verleden over hoe de waarde
van deze belegging varieert en zijn geen exacte indicator. Wat u zult ontvangen zal variëren, afhankelijk van hoe de markt
presteert en hoe lang u de belegging of het product bijhoudt. Het stressscenario toont wat u mogelijk terugkrijgt in extreme
marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie waarin we u niet kunnen betalen. De onderstaande tabel toont
het geld dat u onder verschillende scenario's kunt terugkrijgen:
CFD's op GBPUSD
Rekeningsaldo
Saldo
10.000 USD
Openingsprijs
O_Prijs
1,26384
Omvang transactie
Eenheden
50.000
Nominale openingswaarde
Eenheden * O_Prijs
63.192 USD
Nominale sluitingswaarde
Eenheden * S_Prijs
50.000 * S_Prijs
Winst/Verlies
Openingswaarde - Sluitingswaarde
(Eenheden * O_Prijs) - (Eenheden *
S_Prijs)
Initiële marge %
IM%
3.33% van Nominale openingswaarde
Initiële marge - vereiste
Nominale openingswaarde * IM%
2.104,29 USD
Onderhoudsmarge %
OM%
1,67% van Nominale openingswaarde
Onderhoudsmarge - vereiste
Nominale waarde * OM*
1.052,15 USD
Prestatiescenario's - CFD op GBPUSD (in veronderstelling van geen spreiding en rollover-kosten)
KOOP
S_Prijs
P&L (USD)
Opbrengst op VERKOOP
S_Prijs
P&L (USD)
Opbrengst op
investering %
investering %
Gunstig
1,2800
+788,50
+7,89% Gunstig
1,2500
+692,00
+6,92%
Gematigd
1,2700
+288,50
+2,89% Gematigd
1,2600
+192,00
+1,92%
Ongunstig
1,2600
-211,50
-2,12% Ongunstig
1,2700
-308,00
-3,08%
Stress
1,2400
-1.211,50
-12,12% Stress
1,2900
-1.308,00
-13,08%
De kosten voor uitvoering zijn niet inbegrepen in deze sectie, maar worden in detail voorgesteld in de sectie 'Wat zijn de
kosten' hierna. Kosten van

uitvoering moeten in beschouwing worden genomen bij het plannen van uw handelsactiviteiten. Specificaties inzake handelen in
elk instrument dat door de Firma wordt aangeboden, kunnen onder 'Contractspecificaties' worden gevonden, rechtsonder op
onze website en/of u kunt contact opnemen met uw rekeningbeheerder voor meer informatie.
Wat gebeurt er als de Firma niet kan betalen?
Centralspot Trading Limited is lid van het Investor Compensation Fund (ICF) voor de Klanten van CIF's, dat in aanmerking
komende beleggingen dekt als de Firma niet in staat is om haar financiële verplichtingen aan Klanten na te komen. De
totale te betalen vergoeding aan elke gedekte Klant van een ICF-lid is vastgesteld op het minimum tussen € 20.000 en
90% van de vordering van de gedekte belegger. De ICF dekt retailklanten voor alle door de Firma aangeboden
beleggingsdiensten. Klik hier om ons Beleid inzake het Investeerderscompensatiefonds te raadplegen. Dit is beschikbaar
voor Klanten die als retailklanten zijn ingedeeld.
Wat zijn de kosten?
Samenstelling van kosten
Eenmalige
Spreiding
kosten

De spreiding is het verschil tussen de koop- (vraag-) en verkoop- (bied-) prijs. Deze kost
wordt elke keer
u een transactie opent en sluit gerealiseerd.
Doorlopende RolloverEen rollover-vergoeding wordt aangerekend voor elke nacht dat uw positie open wordt
kosten
vergoeding
gehouden. Op woensdag wordt een drievoudige vergoeding aangerekend om het
weekend te dekken. Deze kost is van toepassing op alle open posities tussen 00u.00 en
00u.05 GMT. Rollover-vergoedingen kunnen een creditering of een afschrijving
op uw rekeningsaldo zijn, afhankelijk van het product en de richting waarin u handelt.
Andere kosten Vergoedingen
Alle rekeningen die bij de Firma worden gehouden zijn onderhevig aan een vergoeding
voor inactiviteit, voor inactiviteit van 50 EUR/USD/GBP, van toepassing na 60 dagen zonder
onderhoud,
handelstransacties. Onderhoudsvergoeding van 20 EUR/USD/GBP per maand.
geldopname
Geldopnamevergoeding van 50 EUR/USD/GBP.
CFD's op GBPUSD (in de veronderstelling dat u de CFD voor 1 nacht bijhoudt)
Rekeningtype
Basic/Silver/Gold Platinum
VIP
Openingsprijs
O_Prijs
1,26384
1,26384
1,26384
Omvang transactie
Eenheden
50.000
50.000
50.000
Spreiding
Vraagprijs - Biedprijs
0,00039
0,00034
0,00029
Kost van spreiding
Spreiding * Eenheden
-19,50 USD
-17 USD
-14,50 USD
Dagelijkse rollover %
Rollover %
-0,00367%
-0,00367%
-0,00367%
Kosten
Rollover-vergoeding
Prijs * Eenheden * Rollover % * Aantal
-2,32 USD
-2,32 USD
-2,32 USD
periodes

Voor meer informatie betreffende de toepasbare kosten, klik hier (paragraaf 22).
Hoe lang moet ik het bijhouden en kan ik voortijdig geld uithalen?
CFD's op Forex hebben geen aanbevolen houdperiode. Klanten kunnen transacties uitvoeren tijdens de normale handelsuren
van de Firma. De Firma zal overgaan tot de afwikkeling van alle transacties bij het uitvoeren en/of de vervaltijd van de specifieke
transactie.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Klik hier om ons Beleid inzake behandeling van klachten te raadplegen. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te
dienen met betrekking tot uw handelservaring bij ons, wanneer u van mening bent dat u niet tevreden was over onze
dienstverlening. Wanneer u een formele klacht wenst in te dienen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar onze
Klantendienst op support@fxvc.eu. U kunt ook contact met ons opnemen op +357-25123088 om met ons te communiceren
in geval u niet tevreden bent met de aangeboden diensten, of in geval u problemen hebt met betrekking tot de diensten die
u worden aangeboden. In geval de uiteindelijke beslissing niet voldoet aan de eisen van de klager, kan deze de klacht
behouden via de Financiële Ombudsman, de CySEC of de bevoegde rechtbanken (zie www.financialombudsman.gov.cy).
Andere relevante informatie
Klanten moeten alle wettelijke documenten onder "Wettelijk," onderaan links op de website van de Firma, lezen, begrijpen en
erkennen
.
We bevelen u sterk aan onze gratis beschikbare videolessen en eBooks te raadplegen om u vertrouwd te maken met bepaalde
aspecten van handelen in CFD's.

