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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE 
   

PERECHI VALUTARE CFD 

OBIECTIV 
Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie 

puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și 

pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente.  

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la bază cursul de schimb valutar, denumit în  continuare "Produs". 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023  

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale cotațiilor perechilor valutare pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea 
prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment înainte de expirarea la 365 de zile. O astfel 
de decizie nu implică costuri extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției..  

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului. Maturitate 1 an 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul. Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. În anumite 
circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest 
produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă 

http://www.xtb.com/
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noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor 
(consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

Perioada de deținere recomandată: Niciuna 
Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)1  
Dacă investitorul închide poziția după 1 an 
 

 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 380 EUR 
- impactul anual al costurilor: 3.8 % 

 

1 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  EURUSD 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-6 770 EUR 

-168% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-2 280 EUR 

-123% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 1 120 EUR 

-112% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
10 EUR 
-100% 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire  

 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le 
poate genera într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție 
de 10.000 EUR (valoare nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției.. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a Produsului, totuși XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe perechi valutare CFD fără acordul 

Clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

Costuri de intrare Nici unul   0 %  

Costuri de ieșire Nici unul  0 %  

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este deținută 
încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

372.6 (3.7%) 

Costul tranzactiei 
1) Valoarea Spreadului. 
2) Comision. 
Calculat la deschiderea și închiderea unei poziții 

7 (0.1%) 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul 0% 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE  

MONEDE VIRTUALE CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie puse 
la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a 
facilita comparațiile cu alte instrumente  

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la bază cursul de schimb monedei virtuale, denumit în  continuare "Produs". 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023  

 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale cotațiilor monedelor virtuale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului activului suport sau 
o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment înainte de expirarea la 365 de zile. O astfel 
de decizie nu implică costuri extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției..  

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului. Maturitate 1 an. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 

Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul. Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. Fiți conștienți de 
riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o altă monedă, deci randamentul final pe care îl obțineți depinde de cursul de schimb al celor două monede. 
Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus. În anumite circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea 
totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil 

http://www.xtb.com/
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să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu 
toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor (consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această 
protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

 

Perioada de deținere recomandată: Niciuna 
Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)2  
Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

 
Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că:: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 3633  EUR 
- impactul anual al costurilor: 36.3 % 

 

2 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  BITCOIN 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-13 630 EUR 

-236% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-12 610 EUR 

-226% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-11 220 EUR 

-212% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-8 010 EUR 

-180% 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare Nici unul   0 %  

Costuri de ieșire Nici unul   0 %  

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate genera 
într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR (valoare 
nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a Produsului, totuși XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe monede virtuale CFD fără acordul 

Clientului după 365 de zile de la data deschiderii poziției. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 
 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este deținută 
încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

3549 (35.5%) 

Costul tranzactiei 
1) Valoarea Spreadului. 
2) Comision. 
Calculat la deschiderea și închiderea unei poziții 

84 (0.8%) 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul 0% 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE  

MĂRFURI CFD 

OBIECTIV 
Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie 

puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și 

pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente. 

PRODUCT 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la  bază cursului de schimb al mărfii, denumit în continuare „Produs”. 
Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 
"XTB"". 
ISIN/UPI: Nu se aplică 
Website: www.xtb.com 
Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 
Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 
20, 00-549 Varșovia, Polonia. 
Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 
Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale cotațiilor mărfurilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului 
activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment înainte de expirarea la 365 de zile. O astfel 
de decizie nu implică costuri extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției. 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului. Maturitate 1 an. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. Fiți conștienți de 
riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o altă monedă, deci randamentul final pe care îl obțineți depinde de cursul de schimb al celor două monede. 
Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus. În anumite circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea 
totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil 
să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu 
toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor (consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această 
protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

http://www.xtb.com/
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SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

 
Perioada de deținere recomandată: Niciuna 

Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)3  

Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că:: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 929 EUR 
- impactul anual al costurilor: 9.3 % 
 

 

3 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  GOLD 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 9 490 EUR  

-195% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 2 720 EUR 

-127% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-1 060 EUR 

-111% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
930 EUR 

-91% 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate 
genera într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR 
(valoare nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a Produsului, totuși XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe mărfuri CFD fără acordul Clientului după 

365 de zile de la data deschiderii poziției. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 
  

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

 

 

 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare 
Nici unul 
 

0 %  

Costuri de ieșire Nici unul  0 %  

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este 
deținută încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

921 (9.2%) 

Costul tranzactiei 
1) Valoarea Spreadului. 
2) Comision. 
Calculat la deschiderea și închiderea unei poziții 

8.7 (0.1%) 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță 
Nici unul 
 

0 % 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE  

INDICI CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie 

puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și 

pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente.  

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la bază cursul de schimb al indicilor , denumit în  continuare "Produs". 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023  

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale cotațiilor indicilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului 
activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea.. 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment înainte de expirarea la 365 de zile. O astfel 
de decizie nu implică costuri extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției. 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului. Maturitate 1 an. 

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul. Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. În anumite 
circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest 
produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă 
noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor 
(consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

http://www.xtb.com/
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SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

 
Perioada de deținere recomandată: Niciuna 

Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)4  

Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

 

 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 557 EUR 
- impactul anual al costurilor: 5.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  DE30 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 10 180 EUR  

-202% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 3 600 EUR 

-136% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-1 260 EUR 

-113% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
1 880 EUR 

-81% 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate genera 
într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR (valoare 
nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a Produsului, totuși XTB are dreptul să închidă o poziție deschisă pe indici CFD fără acordul Clientului după 

365 de zile de la data deschiderii poziției. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare Nici unul   0 %  

Costuri de ieșire Nici unul   0 %  

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este 
deținută încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

548 (5.5%) 

Costul tranzactiei 
1) Valoarea Spreadului. 
2) Comision. 
Calculat la deschiderea și închiderea unei poziții 

8.6 (0.1%) 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul   0% 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE  

ACȚIUNI CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie 

puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și 

pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente.  

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la bază cursul de schimb al acțiunilor, denumit în  continuare "Produs". 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023  

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale acțiunilor pe piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețulu i activului 
suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu implică costuri 
extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției. 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului.  

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. Fiți conștienți de 
riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o altă monedă, deci randamentul final pe care îl obțineți depinde de cursul de schimb al celor două monede. 
Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus. În anumite circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea 
totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil 
să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu 

http://www.xtb.com/
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toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor (consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această 
protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

Perioada de deținere recomandată: Niciuna 

Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)5  

Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 545 EUR 
- impactul anual al costurilor: 5.45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  AAPL.US 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 10 350 EUR  

-204% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 5 110 EUR 

-151% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-2 080 EUR 

-121% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
2 680 EUR 

-73% 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate 
genera într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR 
(valoare nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a produsului. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare Nici unul   0 %  

Costuri de ieșire Nici unul. Mark-up inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. 0 %  

COSTURI CONTINUE 

Management fees and other 
administrative or operating 

costs 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este deținută 
încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

5.15 % 

Costul tranzactiei 
Markup-ul inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. Calculat la 
deschiderea și închiderea poziției. 

0.15% 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul   0 % 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE   

ETF-uri CFD 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie 

puse la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și 

pentru a facilita comparațiile cu alte instrumente.  

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), care are la bază ETF-ul, denumit în  continuare "Produs". 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023  

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul utilizează un mecanism de levier financiar. Produsul permite clientului să speculeze mișcările 
de creștere și scădere ale prețurilot ETFurilor. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului activului suport sau o poziție 
sell (vânzare), în cazul în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

TERMEN 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu implică costuri 
extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției. 

OBJECTIVES OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției în 
Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 
Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. Presupunând 
că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului. Maturitate 1 an. 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. Fiți conștienți de 
riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o altă monedă, deci randamentul final pe care îl obțineți depinde de cursul de schimb al celor două monede. 
Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus. În anumite circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea 
totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil 
să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu 
toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor (consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această 
protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

http://www.xtb.com/
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SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

 
 Perioada de deținere recomandată: Niciuna 

Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)6  

Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an: 

- costul total: 545 EUR 
- impactul anual al costurilor: 5.45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  VXX.US 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 10 540 EUR  

-205% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 8 230 EUR 

-182% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
- 5 560 EUR  

-156% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
280 EUR 

-97% 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate 
genera într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR 
(valoare nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a produsului. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare Nici unul   0 %  

Costuri de ieșire Nici unul. Mark-up inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. 0 %  

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este deținută 
încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

5.15% 

Costul tranzactiei 
Markup-ul inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. Calculat la 
deschiderea și închiderea poziției. 

0,15% 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul   0% 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE   

ACȚIUNI SINTETICE 

OBIECTIV 

Acest document conține informații importante cu privire la produsul investițional relevant și nu este un material pentru marketing. Aceste informații trebuie puse 
la dispoziție, conform legii, pentru a facilita înțelegerea naturii instrumentului financiar, dar și a riscului, costurilor, a profiturilor și pierderilor potențiale, și pentru a 
facilita comparațiile cu alte instrumente 

PRODUS 

Numele produsului: Contract pentru diferență (CFD), fără effect de levier financiar, ce are la baza cursul de schimb al acțiunilor. denumit în continuare „Produs”. 

Numele producătorului PRIIP: XTB S.A., cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, Polonia, acționând prin sucursala din România, în continuare 

"XTB"". 

ISIN/UPI: Nu se aplică 

Website: www.xtb.com 

Informații adiționale/număr de telefon: Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul: +40 31 425 54 93 

Pentru supravegherea XTB S.A. în legătură cu acest document cu informații cheie este:Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), ul. Piękna 

20, 00-549 Varșovia, Polonia. 

Data Documentului cu Informații Cheie: 1 Decembrie 2017 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023 

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles 

 

CE ESTE ACEST PRODUS? 

TIP 

Un derivat sub forma unui contract pentru diferență (CFD). Produsul permite clientului să speculeze mișcările de creștere și scădere ale prețurior acțiunilor pe 
piețele internaționale. Clientul poate deschide o poziție long (cumpărare) dacă anticipează creșterea prețului activului suport sau o poziție sell (vânzare), în cazul 
în care clientul consideră că prețul activului suport va scădea. 

TERM 

Produsul nu are o perioadă de deținere recomandată, iar investitorul poate înceta investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu implică costuri 
extraordinare, altele decât costurile standard de închidere a poziției. 

OBIECTIVELE PRODUSULUI ȘI MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 

 Scopul Produsului este de a permite clientului să obțină beneficii din modificările prețului instrumentului suport fără a-l deține. Rata de rentabilitate a investiției 

în Produs depinde de prețul de deschidere și de prețul de închidere al poziției. Produsul reflectă modificările prețurilor instrumentelor suport pe care se bazează. 

Profilurile de profit și risc pentru acest produs sunt simetrice. La deschiderea unei tranzacții cu acest Produsului, Investitorul efectuează o depunere. 

Presupunând că valoarea contului este egală cu depozitul efectuat, investitorul nu poate pierde mai mult decât valoarea depozitului.  

 

ȚINTIREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI  

Produsul nu este potrivit oricărui investitor. Produsul se adresează unui investitor individual care înțelege mecanismul instrumentelor derivate și riscul asociat 

acestora. Investitorul va avea capacitatea de a suporta eventuale pierderi până la suma totală investită și pe termen scurt. Produsul poate fi utilizat în scopuri 

de investiții, tranzacționare speculativă, diversificare de portofoliu și ca acoperire a expunerii pe un activ suport. 

 

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT OBȚINE ÎN SCHIMB? 
INDICATOR DE RISC 

 
Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 1 zi lucrătoare. Dacă vă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscurile reale pot 
diferi semnificativ și randamentul ar putea fi mai mic. Este posibil să nu puteți vinde produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți 
produsul la un preț care vă va afecta în mod semnificativ randamentul Indicele general de risc este o indicație a nivelului de risc al acestui Produs în 
comparație cu alte Produse. Acesta arată care este probabilitatea să pierdeți bani folosind acest Produs din cauza schimbărilor din piață sau ca urmare a faptului 
că nu vă putem plăti. Am clasificat acest produs ca 7 din 7, care este cea mai mare clasa de risc. Aceasta înseamnă că pierderea potențială, ca urmare a 
performanțelor viitoare, este evaluată ca fiind foarte mare iar condițiile precare de piață ar putea afecta capacitatea noastră de a vă plăti bani. Fiți conștienți de 
riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o altă monedă, deci randamentul final pe care îl obțineți depinde de cursul de schimb al celor două monede. 
Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus. În anumite circumstanțe, vă pot fi solicitate plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile. Pierderea 
totală pe care o puteți suporta poate depăși suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de piață, așadar este posibil 
să aveți o pierdere parțială sau toată a investiției dvs. în bani. Dacă noi (XTB) nu vă putem plăti suma datorată, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție. Cu 
toate acestea, puteți utiliza schema de protecție a consumatorilor (consultați secțiunea „Ce se întâmplă dacă XTB se află în incapacitate de plată?”). Această 
protecție nu este inclusă în indicatorul prezentat mai sus. 

http://www.xtb.com/
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SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului 
dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, situație care poate afecta și dimensiunea randamentului dvs. Valoarea finală a investiției 
dumneavoastră în acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Situația viitoare a pieței este incertă și nu se poate prezice exact cum va evolua. 
Scenariile prezentate, nefavorabile, moderate și favorabile, sunt ilustrații care folosesc cel mai rău, mediu și cel mai bun rezultat al Produsului. Scenariile 
prezentate sunt ilustrații bazate pe performanța trecută și pe anumite ipoteze. În viitor, piețele pot evolua într-un mod foarte diferit. Scenariul de criză arată 
câți bani puteți recupera în condiții extreme de piață. Scenariile prezentate aici arată ce rezultate ar putea produce investiția dvs. Le puteți compara cu scenarii 
ale altor derivate. Cumpărarea acestui produs înseamnă că dvs.credeți că prețul instrumentului suport va crește. Pierderea dvs. maximă ar fi pierderea tuturor 
fondurilor investite 

 
 Perioada de deținere recomandată: Niciuna 

Exemplu de investiție: 10.000 EUR (valoarea nominală a poziției)7  

Dacă investitorul închide poziția după 1 an 

Informații cu privire la termenii de rentabilitate pentru investitorii individuali sau restricțiile de performanță încorporate. Nu există costuri extraordinare 
implicate în ieșirea dintr-o investiție în acest Produs. Produsul nu are marje superioare de rentabilitate pentru investitor.. O declarație conform căreia normele 
fiscale ale Statului Membru de origine al investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv.. Regulile fiscale ale Statului Membru de origine al 
investitorului individual pot afecta suma plătibilă efectiv. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ XTB SE AFLĂ ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ? 

XTB este un participant la schema de compensare a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., garantând siguranța activelor investitorilor. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor din cauza insolvenței XTB, toți clienții au dreptul la despăgubiri pentru valoarea instrumentelor financiare pierdute acumulate în XTB, în 
limita sumei specificate în legea aplicabilă. Posibila pierdere a investitorului ca urmare a unei decizii greșite de investiție nu este acoperită de sistemul de 
compensare sau de garantare pentru investitori. La data prezentei informații, valoarea maximă a compensației este la echivalentul a 3.000 EUR în PLN - 100% din 
valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare și 90% din excedentul care depășește această sumă, iar limita superioară a fondurilor acoperite de 
sistemul de compensare fiind echivalentul a 22.000 EUR în PLN. În plus, investitorul își păstrează dreptul de a urmări creanțe la masa falimentului, patrimoniul 
sau casa de brokeraj pentru excedentul sumei specificate mai sus. Supravegherea întregii scheme de compensare și a participanților acesteia este exercitată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF). 

CARE SUNT COSTURILE? 

Costuri în Timp 

Tabelele arată sumele care sunt preluate din investiții pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de valoarea investiției și de perioada de 
păstrare a Produsului. Sumele afișate sunt ilustrații bazate pe exemplul unei sume investite pe diferite perioade de investiție. 

Să presupunem că: 

- suma investită: 10.000 EUR (valoarea nominala a pozitiei) 
- rezultatele produsului sunt în concordanță cu perioada de deținere declarată 

Dacă poziția este închisă după 1 an  

- costul total: 10 EUR 
- impactul anual al costurilor: 0.10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 randamentul potențial (randamentul medii anual al investiției) se calculează ca procent din suma de referință (valoarea nominală), adică: (profit sau pierdere net)/suma de 

referință -1 în conformitate cu formula din Commission Delegated Regulation (UE) 2021/2268 

SCENARII  AAPL.US 

De Criză 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-9 820 EUR  

-198% 

Nefavorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
-4 580 EUR 

-146% 

Moderat 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
 -1 409 EUR  

-116% 

Favorabil 
Ce ați putea obține după aplicarea costurilor 

Randamentul mediu anual al investiției 
3 210 EUR 

-68% 

Tabelul prezintă sumele de profit sau pierdere pe care o investiție le poate genera 
într-un an în diferite scenarii, presupunând o investiție de 10.000 EUR (valoare 
nominală) 
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CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEȚIN PRODUSUL? POT RETRAGE FONDURI MAI REPEDE? 

Investitorul poate rezilia investiția în Produs în orice moment. O astfel de decizie nu presupune niciun cost extraordinar, în afară de costul standard al închiderii 

poziției. 

Perioada recomandată de menținere: Niciuna 

Investitorul stabilește individual termenul de deținere a produsului. 

Termen limită pentru retragerea din contract 

Investitorul se poate retrage din tranzacția cu acest Produs prin depunerea unei declarații de retragere, dacă tranzacția cu acest Produs a fost încheiată la un preț 
incorect și XTB confirmă eroarea pe baza prețurilor unui anumit număr de instituții de referință. Reguli detaliate, inclusiv termenul de retragere din tranzacția 
încheiată la prețul eronat și modalitatea de determinare a prețului eronat sunt specificate în Regulamentul cu privire la prestare de servicii. 

 

Dezinvestițiile înainte de maturitate 

Investitorul determină independent termenul de deținere a produsului. Produsul nu are o perioadă specifică de deținere, iar închiderea unei poziții nu implică taxe 
sau penalități extraordinare și nu modifică profilul de risc al produsului. Închiderea unei poziții este posibilă în timpul programului de tranzacționare a produsului. 

Consecințe ale încasării înainte de expirarea termenului sau de perioada de deținere recomandată. 
Investitorul poate încheia investiția în orice moment. O astfel de decizie nu implică costurile extraordinare. 

CUM DEPUN O PLÂNGERE? 

Investitorul poate trimite o plângere către XTB cu privire la produsele și serviciile oferite. Plângerile legate de serviciile oferite de XTB pot fi depuse exclusiv: (1) în 
persoană, la sediul XTB, situat în Polonia, Varșovia sau la sediul sucursalei din B-dul Eroilor, nr. 18, sector 5, București, România. (2) prin telefon la +40 31 425 54 
93, (3) electronic prin formularul on-line din Client Office și (4) prin email, folosind formularul care se trimite și la sediul XTB. Regulamentul detaliat privind 
modalitatea de analizare a plângerilor se regăsește în Regulamentul cu privire la prestarea de servicii. Informații detaliate despre modalitățile și principiile de 
transmitere a plângerilor sunt disponibile și în documentul ”Sesizări şi reclamaţii” publicat pe: https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-
information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE  

Documentele adiționale care includ informații cuprinzătoare cu privire la acest produs, inclusiv informații detaliate despre taxe și caracteristicile produsului, sunt 
prezentate pe site (inclusiv sub-pagini): https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite 

 

 

 

 

 

COMPOZIȚIA COSTURILOR 

Costuri unice la intrare sau 
ieșire 

 

Costuri de intrare Nici unul   0  

Costuri de ieșire Nici unul. Mark-up inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. 8 EUR or 0,10% 

COSTURI CONTINUE 

Taxe de administrare și alte 
costuri administrative sau 

operaționale 

Puncte swap – o taxă aferentă finanțării poziției, percepută atunci când poziția este deținută 
încă o zi. Metoda de calcul este prezentată în Tabelul Punctelor Swap 

0% 

Costul tranzactiei 
Markup-ul inclus în valoarea spread-ului, în funcție de valoarea tranzacției. Calculat la 
deschiderea și închiderea poziției. 

0% 

COSTURI OCAZIONALE PERCEPUTE ÎN CONDIȚII SPECIFICE 

Comisioane de performanță Nici unul   0% 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/sesizari_si_reclamatii.pdf
https://www.xtb.com/ro/instrumente-financiare-oferite
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EXCHANGE TRADED FUNDS 
ETF-uri 

Data ultimei modificări a acestui document: Mai 2023 

Exchange Traded Funds ("ETF") sunt fonduri mutuale deschise, care, în majoritatea cazurilor, reproduc un indicele de acțiuni sau obligațiuni și sunt 
etichetate drept fonduri ETF, ceea ce înseamnă că pot fi plasate liber pe piața din UE. 

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene, emitenții ETF trebuie să elaboreze un document numit Document cu Informații Cheie pentru Investitori ("KID") 
pentru toate fondurile ETF. KID furnizează informații sumare privind ETF-urile pentru a ajuta investitorii să ia decizii de investiții în ETF. Directiva impune ca 
documentele KID să fie puse la dispoziția investitorilor, pentru instrumentele ETF relevante, înainte de realizarea unei investiții. Mai jos este o listă a furnizorilor de 
ETF-uri conținând ETF-urile care sunt disponibile prin XTB, împreună cu link-uri către site-urile furnizorilor relevanți pentru a ajuta investitorii să obțină KID- ul 
corespunzător. XTB nu este un emitent de ETF-uri și, prin urmare, nu creează KID pentru aceste produse. 

Investitorii ar trebui să aibă în vedere că produsele ETF nu sunt acoperite de nicio protecție sau garanție a capitalului și, prin urmare, investitorii nu ar trebui să 
investească în astfel de produse decât dacă sunt capabili să suporte pierderi până la valoarea totală a capitalului investit. Valoarea fondurilor ETF poate atât să 
scadă, cât și să crească, iar rezultatele din trecut nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Investițiile în ETF implică riscuri. Pentru a fi mai bine informat 
cu privire la riscurile asociate, familiarizează- te cu informațiile relevante despre riscul privind KID pentru fiecare furnizor și alte documente informative. 

În tabelul următor găsești linkuri către website-urile emitenților ETF, unde sunt publicate informațiile necesare privind investițiile în instrumentele ETF. 

 

Nr. Simbol Descriere Link 

1 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Dist, EUR) 
KID 

2 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

3 4GLD.DE Deutsche Boerse Commodities GmbH Xetra-GoldÂ® Bearer Notes ETC 
KID 

4 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

5 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

6 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

7 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

8 AGGU.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

9 AIGI.UK ETF Wistom tree Industrial Metals (Acc USD) 
KID 

10 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID 

11 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF (Acc EUR) KID 

12 AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KIID 

13 AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

14 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (Acc EUR) KID 

15 BCHN.UK Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (Acc, USD) KID 

16 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR) KID 

17 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS ETF (Acc EUR) KID 

18 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

19 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) KID 

20 C40.FR Amundi CAC 40 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

21 C50.FR Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

22 CAC.FR Lyxor CAC 40 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

23 CBU0.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc USD) 
KID 

24 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

25 CEBB.DE iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc, EUR) KIID 

26 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/36B3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4BRZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4GLD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/5MVL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AASI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGED.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AIGI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-agtak4tu21mchhd8qmc4716nqhv9pg8v-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AYEP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BATT.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BCHN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNK.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BXX.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C40.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C50.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CAC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU0.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CCAU.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/CEBB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEMS.DE.pdf
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27 CEU1.UK iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

28 CIND.UK iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc) (Acc, USD) 
KID 

29 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

30 CNYA.DE iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

31 CNYB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist, EUR) 
KID 

32 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

33 CRUD.UK Wisdomtree Commodity Securities Ltd (Acc, USD) 
KID 

34 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

35 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF DE (Acc EUR) 
KID 

36 DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

37 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

38 DPYA.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

39 DPYE.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

40 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

41 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

42 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

43 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

44 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

45 ECAR.UK iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

46 EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

47 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) 
KID 

48 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

49 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

50 EMEC.DE BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic (Acc, EUR) KID 

51 EMIM.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc GBP) 
KID 

52 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

53 EQQQ.UK Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist, GBP) KID 

54 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KID 

55 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

56 ETFBM40TR.PL Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ KID 

57 ETFBNDXPL.PL BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ KID 

58 ETFBS80TR.PL Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID 

59 ETFBSPXPL.PL BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ KID 

60 ETFBTBSP.PL BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ KID 

61 ETFBW20LV.PL BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ KIID 

62 ETFBW20ST.PL BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ KID 

63 ETFBW20TR.PL Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ KID 

64 ETFBWTECH.PL BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID 

65 EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/CEU1.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CIND.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CORP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CSPX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DAXEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DBPG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DGTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSP5.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DXS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ECAR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMIM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMMV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EQQQ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETDD.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-mWIG40TR-30.12.2021_eng-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBNDXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBNDXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBSPXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBTBSP.PL
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20Lev-30.12.2021-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20ST.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20TR.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20ST.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN0.DE.pdf
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66 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

67 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

68 EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

69 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

70 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

71 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

72 EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv (Dist, EUR) 
KID 

73 FLOA.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

74 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

75 GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc, USD) KID 

76 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (Acc USD) KID 

77 GLDV.UK SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF (Dist, USD) KID 

78 GMVM.DE VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS (Acc, EUR) KID 

79 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

80 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

81 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc USD) KID 

82 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KIID 

83 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

84 HTWO.UK L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

85 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

86 IAPD.UK iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

87 IASP.UK iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist, GBP) 
KID 

88 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

89 IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF(Acc, EUR) 
KID 

90 IBC5.DE iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

91 IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

92 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

93 IBCI.DE iShares ? InflationLinkedGovtBd UCITS (Acc, EUR) 
KID 

94 IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

95 IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

96 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

97 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

98 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF (Acc EUR) KID 

99 IBTA.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

100 IBTE.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

101 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) 
KID 

102 ICHN.NL iShares MSCI China UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

103 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

104 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist USD) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/EUN2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EXH4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GLDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GMVM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GRE.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HEAL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HSI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HTWO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IASP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCX.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBEXA.ES.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBZL.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICHN.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICOM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDIN.UK.pdf


27 
 
 

105 IDNA.UK iShares MSCI North America UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

106 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

107 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

108 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

109 IDUP.UK iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

110 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

111 IDVY.NL iShares Euro Dividend UCITS ETF (Dist, EUR) 
KID 

112 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

113 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

114 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

115 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

116 IEML.UK iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

117 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

118 IFFF.UK iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD (Dist, GBp) 
KID 

119 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc USD) 
KID 

120 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

121 IH2O.UK iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist GBP) KID 

122 IHYG.UK iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

123 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

124 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

125 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

126 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF (Acc EUR) KID 

127 IOGP.UK iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

128 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID 

129 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) 
KID 

130 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

131 IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

132 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

133 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

134 IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

135 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

136 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID 

137 IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

138 IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist, EUR) 
KID 

139 IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

140 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

141 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

142 IS3Q.DE iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

143 IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IDNA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDVY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDWP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEDY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEMB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IFFF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IH2O.UK,pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHZU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IJPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IMAE.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/INR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IOGP.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IPDM.UK_PL1.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRP.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0E.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS31.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3N.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3Q.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3R.DE.pdf
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144 IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

145 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

146 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

147 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID 

148 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

149 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) 
KID 

150 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

151 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

152 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

153 IUCD.UK iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

154 IUCM.UK iShares S&P 500 Communication Sector (Acc, USD) 
KID 

155 IUCS.UK iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

156 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

157 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

158 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

159 IUIT.UK iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

160 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

161 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

162 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

163 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

164 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

165 IUSE.UK iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

166 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

167 IUSN.DE Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

168 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

169 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

170 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

171 IWMO.UK iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

172 IWQU.DE iShares Edge MSCIWorld Qlty Factor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KIID 

173 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist GBP) 
KID 

174 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

175 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

176 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID 

177 LOCK.UK iShares Digital Security UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

178 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

179 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

180 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leveraged (2x) UCITS ETF (Acc EUR) KID 

181 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

182 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IS3S.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISDE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ITKY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUES.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUFS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUHC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUIT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUS7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSN.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWMO.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LEM.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LOCK.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQQ.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
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183 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF (Acc EUR) KID 

184 LVO.NL Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Acc EUR) KID 

185 LYPG.DE Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

186 LYXI.DE Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

187 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

188 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) 
KID 

189 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

190 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

191 MTD.FR Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

192 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) 
KID 

193 OD7F.DE ETFS WTI Crude Oil 
KID 

194 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

195 QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

196 QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

197 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID 

198 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

199 ROAI.DE Lyxor Robotics & AI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

200 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

201 SBIO.UK Invesco NASDAQ Biotech ETF (Acc, USD) KID 

202 SDIA.UK iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

203 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc GBP) 
KID 

204 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

205 SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

206 SPY4.UK SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, USD) KID 

207 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID 

208 SPYD.DE SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (Dist EUR) KID 

209 SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) KID 

210 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Acc EUR) KID 

211 SUAS.UK iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

212 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

213 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

214 SUWS.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

215 SWRD.UK SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc, USD) KID 

216 SX3PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

217 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

218 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

219 SX8PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

220 SXAPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

221 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/LVC.FR.pdf
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https://www.xtb.com/pl/kid/QDVI.DE.pdf
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222 SXEPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

223 SXIPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

224 SXKPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

225 SXPPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

226 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

227 SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

228 SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

229 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

230 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

231 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

232 SXRW.DE iShares CoreFTSE 100 UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

233 SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

234 SXTPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Dist, EUR) 
KID 

235 T10G.UK UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCI ETF USD (Dist, GBp) KID 

236 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF (ACC EUR) 
KID 

237 TUR.FR Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

238 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) KID 

239 USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

240 USPY.UK L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, USD) KID 

241 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

242 V40A.DE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

243 V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

244 V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

245 VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

246 VHYD.UK Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist USD) KID 

247 VVSM.DE VanEck Vectors Semiconductor UCITS (Acc, EUR) KID 

248 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

249 VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

250 VWRA.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc, USD) KID 

251 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

252 WCLD.UK WisdomTree Cloud Computing UCITS (Acc, USD) 
KID 

253 WIAU.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

254 WING.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

255 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

256 WSML.UK Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

257 WTAI.UK WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

258 XAD6.DE DB Physical Silver ETC (Acc, EUR) 
KID 

259 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

260 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/SXEPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXIPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXKPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR1.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR8.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRT.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRV.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRY.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXTPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/T10G.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TUR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/UDVD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/USPY.DE.pdf5y7zj6tfaz-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/USPY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/UST.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V40A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V60A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V80A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGVE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VHYD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VVSM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWCE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWCG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWRA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WCLD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WIAU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WING.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WQDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WSML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WTAI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XAD6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAS.DE.pdf
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261 XCS4.DE Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

262 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

263 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF (Acc EUR) KID 

264 XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

265 XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

266 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

267 XGSD.DE Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

268 XMEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

269 XMJP.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

270 XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

271 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID 

272 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

273 XX2D.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

274 ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

275 ZPRR.DE SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

276 
XDEW.UK Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF KID 

277 
VUSA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

278 
XSPU.UK Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF KID 

279 
CBU7.UK iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF KID 

280 
VUAG.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

281 
XMME.UK Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF KID 

282 
KWEB.UK KraneShares CSI China Internet UCITS ETF KID 

283 
XDWD.UK Xtrackers MSCI World UCITS ETF KID 

284 
SPXS.UK Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (Acc, USD) KID 

285 
FOOD1.UK RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating ETF KID 

286 
MEUD.FR Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (Acc, EUR) KID 

287 
XSX6.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

288 
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

289 
LYXLEDAX.DE Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc (Acc, EUR) KID 

290 
GCLX.UK Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (Acc, GBp) KID 

291 
RAYS.UK Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

292 
VUAA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

293 
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

294 
PHGP.UK Wisdomtree Metal Securities Ltd KID 

295 
SASU.UK iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD) KID 

296 
XDWH.DE Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) (Dist, PLN) KID 

297 
CNYA.UK Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

298 
XESC.DE iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF USD A (Acc, GBp) KID 

299 
LYPS.PL iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/XCS4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDAX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDW0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XESP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XFVT.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XGSD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMJP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XPQP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XRMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSMI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XX2D.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRR.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDEW.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUSA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSPU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU7.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMME.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KWEB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDWD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPXS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FOOD1.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MEUD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSX6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/NQSE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYXLEDAX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GCLX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/RAYS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/PHGP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SASU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDWH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XESC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYPS.PL.pdf
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300 
IWFV.UK Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 

301 
URNU.DE Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (Acc, EUR) KID 

302 
IESE.NL iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

303 
QQQ3.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC KID 

304 
3USL.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (Acc, USD) KID 

305 
IWQU.UK iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

306 
IWVL.UK iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

307 
COPA.UK Wisdomtree Copper (Acc, USD)  KID 

308 
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

309 
SWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc, GBp) KID 

310 
SXXPIEX.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (Dist, EUR) CFD KID 

311 
BTEC.DE iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 

312 
ESGB.UK VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A (Acc, GBP) KID 

313 
XCS3.DE Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

314 
CHRG.UK WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD (Acc, GBp) KID 

315 
GGRG.UK WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

316 
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

317 
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (Dist, EUR) KID 

318 
VUKE.UK Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist, GBP) KID 

319 
IEEM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist, EUR) KIID 

320 
APSDEX.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DE (Dist, EUR) KID 

321 
IKOR.UK iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

322 
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

323 
IGLO.UK iShares Global Govt Bond UCITS (Dist, USD) KID 

324 
IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS (Acc, EUR) KID 

325 
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

326 
DTLE.UK iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS (Dist, EUR) KID 

327 
EMQQ.DE EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS (Acc, EUR) KID 

328 
GDXJ.DE VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS (Acc, EUR) KID 

329 
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS (Acc, EUR) KID 

330 
D5BK.DE Xtrackers FTSE Develpd Europe Restate UCITS (Acc, EUR) KID 

331 
IS04.DE iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist (Dist, EUR) KID 

332 
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

333 
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

334 
INRG.UK iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

335 
3NGS.UK Boost Natural Gas 3x Short Daily (Acc, USD) KID 

336 
HYLA.UK iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist (Acc, USD) KID 

337 
IHYA.UK iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis (Acc, USD) KID 

338 
IB01.UK iShares $ Treasury Bond 0-1y UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IWFV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/URNU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IESE.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/QQQ3.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/3USL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWQU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/COPA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXXPIEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BTEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESGB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CHRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GGRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUKE.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IEEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/APSDEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IKOR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGWD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRV.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/D5BK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS04.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_automation_%26_robotics_ucits_etf_%28acc,_eur%29.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_global_clean_energy_ucits_etf_%28dist,_gbp%29.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/3NGS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HYLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYA.L.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IB01.UK.pdf
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339 
NDIA.UK iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

340 
MVOL.UK iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A (Acc, USD) KID 

341 
XD9U.UK Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (Acc, USD) KID 

342 
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS (Acc EUR) KID 

343 
DL2P.UK L&G DAX Daily 2x Long UCITS (Acc GBP) KID 

344 
DS2P.UK L&G DAX Daily 2x Short UCITS (Acc GBP) KID 

345 
IMEU.UK iShares Core MSCI Europe UCITS (Dist GBP) KID 

346 
GLGG.UK L&G Clean Water UCITS (Acc GBP) KID 

347 
WOOD.UK iShares Global Timber & Forestry UCITS (Dist GBP) KID 

348 
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS (Acc EUR) KID 

349 
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS (Acc EUR) KID 

350 
WTEI.DE WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS (Dist EUR) KID 

351 
BNKS.UK iShares S&P U.S. Banks UCITS (Acc USD) KID 

352 
IS0L.DE iShares Germany Govt Bond UCITS (Dist EUR) KID 

 

 

 

 

 

https://www.xtb.com/pl/kid/NDIA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MVOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XD9U.UK.pdf
http://qdv5.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtape8a91zr8rmf5nj7u2dpawvxhey8.pdf
http://dl2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacpbh7v7783qhwgvexj85snekzgpr.pdf
http://ds2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtayumf3md7x4hmfj8cqhas6bzxxcu1.pdf
http://imeu.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta29qpa7b7e4jbnr8t7194tc3amc8a.pdf
http://glgg.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta8c4rmtt9dpznu169d1re54r27hwr.pdf
http://wood.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtakmamydq9htcdp1apkeww4rs51df9.pdf
http://2b77.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacqppa7u674pt5rpt48u1j1zqkeab.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta3prxscmdf6ta1vabzcf9ymhr4cdj.pdf
http://xdwt.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-afda3bm769hbcp52qxdnc939bpr4vcsf.pdf
http://bnks.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKS.UK.pdf
http://is0l.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0L.DE.pdf

