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 Dokument zawierający kluczowe informacje o Digital 100            
         (binarnym kontrakcie CFD) 

Cel 
Dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat produktu inwestycyjnego i nie jest materiałem 
marketingowym. Informacje zawarte w dokumencie są wymagane przez prawo i mają na celu ułatwić Klientowi 
zrozumienie charakteru produktu – instrumentu finansowego, czynników ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i 
strat związanych z danym instrumentem, a także porównanie go z innymi instrumentami. 

Kontrakty CFD są oferowane przez CMC Markets UK plc (dalej „CMC”), spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod 

numerem 2448409, prowadzącą działalność na podstawie pozwolenia nr 173730 wydanego przez brytyjski urząd 

Financial Conduct Authority i podlegającą nadzorowi tego urzędu, działającej za pośrednictwem spółki CMC 

Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575015, podlegającemu nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 22 160 56 00  lub 

na stronie internetowej www.cmcmarkets.pl oraz www.cmcmarkets.com. 

             Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 15 grudnia 2017 r.  

Produkt, który zamierza nabyć Klient jest złożony i może być trudny do zrozumienia. 

Czym  charakteryzuje się ten produkt? 
 
Rodzaj produktu  

Kontrakty Digital 100 to transakcje dwustronne zawierane z CMC, które umożliwiają inwestorowi spekulowanie, czy 

określone zdarzenie wystąpi, czy nie, w ustalonym przedziale czasu. Istnieją tylko dwa możliwe wyniki transakcji: 

tak (rozliczenie 100) lub nie (rozliczenie 0). Inwestor może złożyć zlecenie kupna kontraktu Digital 100, jeżeli 

uważa, że zdarzenie wystąpi, lub sprzedaży, jeżeli uważa, że zdarzenie nie wystąpi. Kontrakty Digital 100 są 

dostępne w godzinach transakcyjnych określonych na platformie transakcyjnej, a transakcje mogą być zawierane 

po rozpoczęciu okresu wygaśnięcia, jednak nie w okresie przed zamknięciem. 

Kontrakty Digital 100 są kwotowane pomiędzy 0 a 100, w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. 

Cena kontraktu Digital 100 określa prawdopodobieństwo wygaśnięcia opcji z wartością wewnętrzną (zysk) lub bez 

wartości wewnętrznej (strata), w zależności od tego, czy opcja jest kupowana czy sprzedawana. Im cena jest bliższa 

100, tym prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest większe. Im cena jest bliższa 0, tym prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia jest mniejsze.  

Inwestor może zamknąć kontrakt Digital 100 przed końcem wybranego okresu wygaśnięcia. W takim wypadku, 

rozliczenie nastąpi po cenie kontraktu w momencie zamknięcia. 

Dostępne rodzaje produktu 

Pułap – cena rozliczenia równa lub wyższa od wskazanej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia 

Dotknięcie – cena rozliczenia osiągnęła określony poziom ceny wykonania przed wygaśnięciem lub w momencie 

wygaśnięcia 

Góra/Dół – cena rozliczenia równa lub wyższa od ustalonej ceny początkowej w momencie wygaśnięcia 

Zakres – cena rozliczenia mieści się w określonym przedziale przed wygaśnięciem 

 

Przykład kontraktu Digital 100 

Kurs instrumentu bazowego kontraktu Digital 100 wynosi ok. 7099,00. Kontrakt Digital 100 z ceną wykonania 7093,50 

(co oznacza rozliczenie 100, jeżeli wartość instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia przekroczy cenę 

wykonania choćby o 0,001) i terminem wygaśnięcia w dniu następnym, jest dostępny po cenie 64 PLN. Cena 64 

(64/100) określa prawdopodobieństwo wygaśnięcia kontraktu Digital 100 z wartością wewnętrzną ( in-the-money). 

Stosunek ryzyka do zysku jest precyzyjnie określony w wypadku opcji binarnych, które skutkują wypłatą 100 PLN za 

każdy kontrakt. Inwestor płaci 64 PLN w celu otwarcia transakcji i otrzymuje 36 PLN (100-64), jeżeli cena instrumentu 

bazowego jest wyższa od ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Jak wynika z ceny kupna kontraktu binarnego 

Digital 100, prawdopodobieństwo wygaśnięcia kontraktu powyżej ceny wykonania z rozliczeniem 100 wynosi 64%, 

dlatego – ze względu na korzystny dla inwestora stopień prawdopodobieństwa w momencie zawierania transakcji – 

http://www.cmcmarkets.pl/
http://www.cmcmarkets.com/
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może on liczyć na niższą potencjalną wypłatę. Jeżeli w okresie obowiązywania kontraktu Digital 100 jego cena 

wzrośnie do 74 PLN i inwestor zdecyduje się go zamknąć, na przykład przewidując spadek ceny przed 

wygaśnięciem, otrzyma wypłatę w wysokości 8 PLN (74 PLN – 64 PLN). 

Cena otwarcia 

Ceny kontraktów Digital 100 tworzone są na podstawie danych o cenie instrumentu bazowego i cenie terminowej, 
implikowanej zmienności, stopach procentowych, okresie do wygaśnięcia i nastrojach rynkowych. 

Cena rozliczenia 

Jako cena rozliczenia stosowana jest oficjalna cena rynkowa właściwego instrumentu bazowego. W wypadku walut 
nie ma oficjalnego rynku, dlatego cena rozliczenia jest ustalana na podstawie informacji od kilku dużych banków, 
które dostarczają CMC dane o kursach walut i zapewniają płynność w tym zakresie.  

W momencie rozliczenia mogą wystąpić tylko dwa zdarzenia, dlatego jeżeli cena instrumentu bazowego w momencie 
wygaśnięcia będzie równa cenie wykonania, uznaje się, że jest ona wyższa od ceny wykonania.  

Przeznaczenie produktu  

W założeniu kontrakt Digital 100 daje inwestorowi możliwość uzyskania krótkoterminowej ekspozycji o ograniczonym 
ryzyku na zmiany wartości instrumentu bazowego. W transakcjach Digital 100 istnieje z góry ustalona i niezmienna 
cena wygaśnięcia i cena wykonania dla każdego instrumentu bazowego. Inwestor decyduje, po jakiej cenie 
wygaśnięcia i wykonania chce zrealizować transakcję, uwzględniając własne cele i strategie inwestycyjne.  

Z transakcji Digital 100 można wyjść w dowolnym czasie przed wygaśnięciem kontraktu, jednak nie w okresie przed 
zamknięciem. Dla produktów z okresem wygaśnięcia trwającym 5 minut, okres przed zamknięciem wynosi 30 
sekund, natomiast w wypadku produktów z okresem wygaśnięcia trwającym godzinę lub dzień, okres przed 
zamknięciem wynosi 2 minuty. 

Inwestorzy indywidualni, dla których przeznaczony jest produkt 

Potencjalnymi inwestorami są osoby, które rozumieją sposób ustalania cen, profil ryzyka i zysku dotyczący tego typu 
transakcji oraz pojęcie prawdopodobieństwa. Ich celem jest uzyskanie krótkoterminowej ekspozycji wysokiego 
ryzyka na aktywa bazowe. Potencjalni inwestorzy to również osoby, które dysponują odpowiednimi środkami 
finansowymi, posiadają inne rodzaje inwestycji i są w stanie ponieść stratę całej stawki. 

Jakie są ryzyka i korzyści? 

Wskaźnik ryzyka 
 

  
 

Kontrakt Digital 100 jest produktem, który może generować straty w krótkim czasie. Klient jest narażony na ryzyko 
utraty całości zainwestowanych środków. Produkt nie obejmuje żadnego zabezpieczenia przed przyszłymi 
wynikami rynkowymi.  

Kontrakty Digital 100 są dostępne wyłącznie w określonych godzinach transakcyjnych. Istnieje możliwość 
zamknięcia transakcji przed terminem wygaśnięcia. 

W wypadku braku możliwości wypłaty kwot należnych Klientowi przez CMC, Klient może stracić całość 
zainwestowanych środków w CMC. Jednak Klient będzie mieć możliwość skorzystania z Programu Gwarantowania 
Usług Finansowych (zobacz sekcję: „Co się dzieje, jeżeli CMC Markets nie jest w stanie wypłacić Klientowi 
należnych kwot?”). Wskaźnik przedstawiony powyżej, nie uwzględnia tej ochrony. 

 

 

Wskaźnik ryzyka określa w przybliżeniu poziom 
ryzyka związanego z omawianym produktem w 
porównaniu z innymi produktami. Wskaźnik ten 
ilustruje, że prawdopodobieństwo poniesienia 
straty z inwestycji wynikającej ze zmian 
rynkowych lub braku możliwości wypłaty 
środków przez CMC, jest bardzo wysokie. 
 
Produkt został zakwalifikowany do siódmej, czyli 
najwyższej, grupy ryzyka. Oznacza to, że ryzyko 
poniesienia straty wynikającej z przyszłych 
wyników produktu zostało ocenione jako bardzo 
wysokie.  
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Scenariusze wyniku 

Przedstawione scenariusze ilustrują możliwe wyniki inwestycji Klienta. Można je porównać ze scenariuszami innych 
produktów. Przedstawione poniżej scenariusze zysku lub straty są jedynymi możliwymi scenariuszami w wypadku 
kontraktów Digital 100 utrzymywanych do wygaśnięcia. Poniższy przykład nie uwzględnia sytuacji, w której CMC nie 
będzie w stanie wypłacić kwot należnych Klientowi. Kontrakt binarny wygasa z rozliczeniem 100 ze względu na 
wystąpienie zdarzenia. Stawka* (100 - cena otwarcia Digital 100). Kontrakt binarny wygasa z rozliczeniem 0 ze 
względu na niewystąpienie zdarzenia. Stawka* (0 - cena otwarcia Digital 100) 

Założenia przyjęte dla scenariuszy przedstawionych w Tabeli 1: 

Cena instrumentu bazowego               7 099,00 
Wybrana cena wykonania                    7 093,50 
Wybrana cena Digital 100                         64 

Tabela 1 

POWYŻEJ 
Scenariusz wyniku 

Wynik Cena rozliczenia Zwrot 

Korzystny 
 

ZYSK 7 094,5 36 PLN 

Niekorzystny 
 

STRATA 7 093,0 0 PLN 
 

Co się stanie w przypadku niewypłacalności CMC Markets?  

Jeżeli CMC nie będzie w stanie zrealizować swoich zobowiązań finansowych wobec Klienta, może on stracić 

zainwestowane środki w CMC, przy czym będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania w ramach Programu 

Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme) w maksymalnej wysokości 50 000 

GBP (od osoby). Więcej informacji na temat systemu odszkodowań można uzyskać w biurze Programu 

Gwarantowania Usług Finansowych pod adresem: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort 

House, 15 St. Botolph Street, Londyn, EC3A 7QU, Wielka Brytania (www.fscs.org.uk). 

Jakie są koszty związane z produktem? 

Transakcja Digital 100 wiąże się z poniesieniem następujących kosztów: 

Jednorazowe koszty 
wejścia (Wartość 
Digital 100) 

Stawka 
Koszt jest potrącany z salda rachunku za każdym razem, gdy 
inwestor otwiera transakcję Digital 100.  

 

Przez jaki okres należy posiadać produkt i czy jest możliwość wcześniejszego wycofania środków? 

Okres wygaśnięcia kontraktu Digital 100 wynosi od 5 minut do tygodnia. Nie ma rekomendowanego okresu 

utrzymywania kontraktu, okresu anulowania ani opłat za anulowanie. Transakcje Digital 100 można otwierać w 

dowolnym czasie w godzinach transakcyjnych, o ile są dostępne. Z transakcji Digital 100 można wyjść w dowolnym 

czasie przed wygaśnięciem kontraktu (jednak nie w okresie przed zamknięciem) bez żadnych opłat. 

Jak można złożyć reklamację? 
Klient może złożyć reklamację kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 160 56 00, na 
stronie internetowej www.cmcmarkets.pl. lub pisemnie, na adres: CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w 
Polsce, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Jeżeli Klient uzna, że jego reklamacja nie została należycie 
rozpatrzona, może ją przekazać do Rzecznika Praw Klientów Instytucji Finansowych (Financial Ombudsman 
Service) w Wielkiej Brytanii: www.financial-ombudsman.org.uk, złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego: 
www.knf.gov.pl lub Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl. 

Pozostałe ważne informacje 
Jeśli między czasem złożenia zlecenia a czasem jego realizacji nastąpiło opóźnienie, zlecenie może nie zostać 
zrealizowane po cenie oczekiwanej przez inwestora. Przed rozpoczęciem inwestowania upewnij się, że Twoje 
połączenie internetowe jest wystarczająco stabilne. Na stronie internetowej CMC znajduje się zakładka „Aktualne 
dokumenty prawne”, która zawiera istotne informacje dotyczące rachunku Klienta. Klient powinien zapoznać się ze 
wszystkimi warunkami i zasadami, jakie mają zastosowanie w odniesieniu do jego rachunku. Dodatkowe 
informacje na temat dostępnych instrumentów można znaleźć w Specyfikacji produktów na Platformie CMC. 
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów można znaleźć na stronie internetowej CMC.  

 

http://www.fscs.org.uk/
http://www.cmcmarkets.pl/
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http://www.knf.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/

