Stryk - ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT ('KID')
Doel
Dit document biedt belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is GEEN marketingmateriaal. Deze informatie is bij wet verplicht om de
aard, risico’s, kosten en potentiële winst en verlies van dit product te begrijpen en te vergelijken.

PRODUCT
Dit belangrijke document heeft betrekking op:
Product Type: CFD
Uitvoeringstype: Actief traden
Asset klasse: Grondstoffen
Richting: Long/Short
Tegenpartij: jouw tegenpartij is Stryk
Product fabrikant: de fabrikant van dit product is Stryk
'Stryk' is een handelsnaam van BUX Europe Limited, voorheen Hua Ren (Cyprus) Financial Limited. BUX Europe Limited is een bedrijf opgericht in de
Republiek Cyprus met registratienummer HE 350475. Het bedrijf is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission
(“CySEC”) om te opereren als een Cypriotische investeringsfirma (hierna de “CIF”) onder het licentienummer 374/19.
Ga naar www.strykapp.com/eu of bel +357 25262181 voor verdere details.
KID-beoordelingsdatum: Dit document is opgesteld op 9 juni 2022

JE STAAT OP HET PUNT OM EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MOGELIJK MOEILIJK TE BEGRIJPEN
IS
WAT IS DIT VOOR PRODUCT?
Type: Een CFD is een contract tussen jou en je tegenpartij om bij de sluiting van het contract het prijsverschil tussen de begin- en de slotkoers van het
product om te wisselen. Dit betekent dat in CFD trading, koop of bezit je niet de onderliggende waarde; je handelt in een contract waarvan de waarde
de verandering van de prijs van de onderliggende waarde vastlegt. De opening van een CFD positie vereist een eerste aanbetaling; de hoeveelheid
hangt af van de hefboom van het product. Uiteindelijk is dit een hefboomproduct en het vertoont het extra risico's die niet aanwezig zijn in niethefboomproducten. Dit specifieke product heeft betrekking op de assetklasse: Grondstoffen en uitvoeringstype Actief traden.
Doelstellingen: Het doel van beleggen in dit product is te profiteren van de stijging of daling van de prijs van een onderliggend product. Als u verwacht
dat de prijs van het onderliggende product omhoog gaat, neemt u een 'koop'-positie. Als u echter verwacht dat de prijs zal dalen, neemt u een
'verkoop'-positie. U maakt winst bij het sluiten van de positie, als de prijs bij het sluiten van het contract de oorspronkelijke prijs overschrijdt toen
het contract werd geopend. Het tegengestelde is van toepassing op een verkooppositie en er wordt winst gemaakt in het geval dat de prijs bij opening
van het contract hoger is dan de prijs bij het sluiten van het contract. Het is belangrijk om te benadrukken dat u NIET rechtstreeks in het onderliggende
marktproduct belegt, maar dat u speculeert op de verandering van de onderliggende waarde.
Afhankelijk van de gebruikte hefboom, kan uw handelsrekening onderworpen worden aan een dagelijkse financing fee, als een positie wordt
aangehouden op het moment dat de financing fee in rekening wordt gebracht (voor nederlandse klanten om 0:00). Deze kosten dekken de kosten
van de tegenpartij die u de hefboom biedt
Dit is een hefboomproduct, wat betekent dat een relatief kleine verandering in de prijs van de onderliggende markt kan leiden tot een
verhoudingsgewijs veel grotere beweging in de winst / verlies van uw positie ten opzichte van het geïnvesteerde kapitaal. Hoewel het niet mogelijk
is om meer te verliezen dan het beginkapitaal dat in een enkele transactie is geïnvesteerd, moet men zich bewust zijn van het feit dat een verlies van
het totale geïnvesteerde startkapitaal per trade mogelijk is.
Beoogde retailbelegger: dit product is bedoeld voor speculatieve particuliere beleggers die een hefboomeffect willen hebben op de stijgende of
dalende prijs van een bepaalde onderliggende markt. Beoogde investeerders moeten volledig vertrouwd zijn met hefboomproducten en moeten over
voldoende ervaring en kennis beschikken om in dergelijke producten te investeren. Beleggers moeten bovendien op hun gemak zijn met de
onderliggende waarde waaraan zij worden blootgesteld en moeten in staat zijn om effectieve technieken voor geld- en risicobeheer toe te passen.
Er is geen aanbevolen periode om een investering in het product aan te houden en er is geen directe relatie tussen de aanhoudperiode van het
product en het rendement. Normaliter zal een belegger zijn positie vasthouden gedurende een zeer korte periode (vrij vaak in de loop van de dag),
waarbij sommigen een positie hebben gedurende meerdere dagen, weken of soms (maar zelden) jaren. Voor de doeleinden van deze KID is de
aanbevolen periode voor aanhouden ingesteld op 1 dag.
Het merendeel van de producten heeft geen vastgestelde expiratiedatum en blijft zodoende onbeperkt open tenzij u ervoor kiest uw openstaande
positie te sluiten, waardoor de winst / het verlies op de betreffende positie wordt gerealiseerd. Producten die wel een overeenkomstige
expiratiedatum hebben, vervallen automatisch op de aangegeven datum, tenzij ze ‘doorgerold’ worden tot de volgende beschikbare expiratiedatum.
Een ongunstige prijsontwikkeling en / of een verandering in de onderliggende marktomstandigheden die leidt tot een verhoogde margevereiste kan

ertoe leiden dat u aanvullende zekerheden bij de tegenpartij moet onderbrengen. Als u niet aan een dergelijk verzoek tegemoet komt, kan een
openstaande positie worden gesloten

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN HET MIJ OPLEVEREN?
Risico indicator

Risico Indicator ('SRI') toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het
product geld verliest door beweging in de markt of omdat we niet in staat zijn om u te betalen.
We hebben dit product geclassificeerd op niveau 7 van 7, wat de hoogste risicoklasse is. Hiermee worden de potentiële verliezen uit toekomstige
prestaties op een zeer hoog niveau geschat.
Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige prestaties van de markt. U kunt dus een deel van- of uw volledige investering verliezen
Prestatie scenario’s

WAT GEBEURT ER STRYK IS NIET IN STAAT OM UIT TE BETALEN?
Beleggers worden blootgesteld aan de mogelijke insolventie van de contracterende tegenpartij. Als de tegenpartij zijn verplichtingen uit het product
niet nakomt, niet betaalt of niet kan betalen, kun je je belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de tegenpartij niet aan zijn financiële
verplichtingen jegens jou kan voldoen, kan dit ertoe leiden dat je de waarde verliest van eventuele CFD's die je bij het bedrijf hebt. Het bedrijf scheidt
jouw geld van zijn eigen geld in overeenstemming met de CySec Safeguarding of Client Funds. Mocht de scheiding mislukken, dan wordt jouw
investering gedekt door het Investors Compensation Fund, dat in aanmerking komende investeringen dekt tot € 20.000 per persoon, per bedrijf. Zie
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

HOE LANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK MIJN GELD EERDER TERUGHALEN?
Er is geen aanbevolen periode om een investering in het product aan te houden. Normaliter zal een belegger zijn positie vasthouden gedurende een
zeer korte periode (vrij vaak in de loop van de dag), waarbij sommigen een positie hebben gedurende meerdere dagen, weken of soms (maar zelden)
jaren. Gedurende reguliere handelstijden heeft u de mogelijkheid om een trade te sluiten via uw account of telefonisch via onze trading desk.
Afhankelijk van het beschikbare geld op uw account en de vrije niet-bezwaarde marge, kunt u verzoeken geld van uw rekening terug te boeken naar
de bron.
Naast de kosten zoals aangegeven in deze KID zijn er geen extra kosten verbonden aan het sluiten van een open positie. Als u de open positie langer
dan een dag aanhoudt dan zal de overnight “Financing Fee” resulteren in een ongeveer lineair stijgende kostenpost om de positie aan te houden
(voor elke extra dag dat de positie wordt aangehouden). In buitengewone marktomstandigheden kan het mogelijk zijn dat het tijdelijk niet mogelijk
is om een nieuwe positie te openen of een open positie te sluiten. In het geval van een technisch probleem van het handelsplatform is het mogelijk
dat een open positie alleen telefonisch gesloten kan worden door de tegenpartij te bellen.

WAAR KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dient u in eerste instantie schriftelijk contact op te nemen met onze klantenservice via de volgende
contactgegevens:
Per post: Stryk, 67 Franklin Roosevelt Ave, Lima Carna Building, Office 101, 3011 Limassol, Cyprus
Per e-mail: support.eu@strykapp.com
De meeste bezwaren van klanten kunnen worden opgelost door een medewerker van onze klantenservice, die alles zal doen om u te helpen. Wanneer
de klacht niet op dit niveau verholpen kan worden dan dient u kenbaar te maken dat u niet tevreden bent met de uitkomst.verzoekt u om de kwestie
op een hoger niveau op te lossen. De zaak zal dan worden opgepakt door de Compliance afdeling.
Vul alle informatie in op het klachtenformulier op onze website om een formele Klacht in te dienen bij het bedrijf, stuur het formulier vervolgens per
e-mail naar complaints@buxeurope.eu of per post naar Stryk, 67 Franklin Roosevelt Ave, Lima Carna Building, Office 101, 3011 Limassol, Cyprus

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE
Dit document moet worden gelezen samen met onze algemene voorwaarden, risico publicatie, handels- en orderuitvoeringsbeleid en beleid inzake
belangenconflict. Bezoek onze website voor meer informatie over beleggen in dit product.

