NYILATKOZAT A BEFEKTETÉSI
KOCKÁZATOKRÓL (OTC)

DECLARATION OF INVESTMENT RISK
(OTC)
1.

General provisions

1.

Általános rendelkezések

1.1.

The subject of this Declaration (hereinafter referred to as
“Declaration”) is to inform the Client about financial risks
related to trading in over-the-counter (OTC) Financial
Instruments.

1.1.

A jelen nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) célja az
Ügyfél tájékoztatása a tőzsdén kívüli (OTC) Pénzügyi
Eszközökkel való kereskedéshez kapcsolódó pénzügyi
kockázatról.

1.2.

This Declaration describes essential, yet not all types of risks
related to trading Financial Instruments.

1.2.

A jelen Nyilatkozat ismerteti a Pénzügyi Eszközökkel történő
kereskedés jelentősebb típusú kockázatait, de nem
tartalmazza valamennyi kockázat típus leírását.

1.3.

This document forms an integral part of the Regulations on
the provision of services consisting in the execution of orders
to buy or sell property rights, keeping property rights accounts
and cash accounts by X-Trade brokers Dom Maklerski S.A.
“GTC”. The terms used in this document with the use of
capital letters shall have the meaning as specified in the
Regulation.

1.3.

A jelen dokumentum szerves részét képezi az X-Trade
Brokers Dom Maklerski S.A. által a tulajdonjogok vételi vagy
eladási megbízásainak végrehajtására, valamint tulajdonjogszámlák és pénzeszközszámlák vezetésére vonatkozó
szolgáltatások nyújtásáról szóló Szabályzatnak („ÁSZF”). A
jelen dokumentumban használt nagy betűs kifejezések az
ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

2.

Risk elements in relation to Financial 2.A Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos
Instruments
kockázati elemek

2.1.

Trading in Financial Instruments which value is based on
securities, futures, currency exchange rates, prices of raw
materials, commodities, stock exchange indices or prices of
other Underlying Instruments involves specific market risk
related to the quoted Underlying Instrument.

2.1.

Az olyan Pénzügyi Eszközökkel való kereskedés, amelyek
értéke
értékpapírokon,
határidős
termékeken,
devizaárfolyamokon, nyersanyagok árán, tőzsdeárukon,
tőzsdeindexeken vagy más, Alapul Szolgáló Eszközök
árfolyamain alapszik, az Alapul Szolgáló Eszköz tekintetében
sajátos piaci kockázatot rejt magában.

2.2.

Specific market risk for a particular Underlying Instrument
includes, in particular, the risk of political changes, changes in
economic policy, as well as other factors which may
considerably and permanently influence the conditions and
rules of trading and valuation of a particular Underlying
Instrument.

2.2.

Az adott Alapul Szolgáló Eszköz tekintetében ezen piaci
kockázatok magukban foglalják, különösen a politikai
változások és a gazdaságpolitikában bekövetkező változások
kockázatát, valamint olyan más tényezőket, amelyek az
adott Alapul Szolgáló Eszköz kereskedésének feltételeire és
szabályaira, valamint értékelésére jelentős és állandó
hatással bírhatnak.

2.3.

In case of the high volatility or limited liquidity of the market
for the Underlying Instrument, XTB may increase, without the
prior notice, the Spread on Financial Instruments. In particular,
liquidity on Underlying Instruments is largely limited during the
opening phase of the market on Sunday at 11:00 p.m. and in
consequence XTB commences trading with an increased level
of Spread. Standard spread values are restored as fast as the
liquidity and the volatility of the underlying market allows.
Usually this process takes not more than 10-20 minutes,
however in cases of limited liquidity or large volatility the
process may take longer.

2.3.

Abban az esetben, ha az Alapul Szolgáló Eszköz piacának
magas a volatilitása vagy korlátozott a likviditása, az XTB
előzetes értesítés nélkül, megemelheti a Pénzügyi Eszköz
Spread-jét. Az Alapul Szolgáló Eszköz likividitása különösen
nagy mértékben korlátozott a vasárnap 11 órakor történő
piacnyitáskor, így ennek következtében az XTB a
kereskedést egy megnövelt Spread szinttel kezdi. A standard
spread értékek olyan gyorsan kerülnek visszaállításra, ahogy
azt az alapul szolgáló piac likviditása és a volatilitása
megengedi. Ez a folyamat rendszerint legfeljebb 10-20
percet vesz igénybe, korlátozott likviditás vagy nagyfokú
volatilitás esetén azonban tovább is tarthat.

2.4.

For Financial Instruments quoted with variable Spread
(floating Spread) chosen by the Client point 2.3 above shall
not apply and Spread is variable and reflects the market price
of an Underlying Instrument. Such a variable Spread is part of
market risk and may negatively influence overall costs
associated with the Transaction.

2.4.

Az Ügyfél kérésére megnyitott, Változó Spread-del (floating
spread) jegyzett Pénzügyi Eszközre a fenti 2.3 pont
rendelkezései nem alkalmazandóak, és a Spread változó, és
az Alapul Szolgáló Eszköz piaci árfolyamát tükrözi. Az ilyen
típusú, változó Spread a piaci kockázat részét képezi, és az
Ügylet összköltségét kedvezőtlenül befolyásolhatja.
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Financial leverage risk in relation to 3.A Pénzügyi Eszközökhöz kapcsolódó
Financial Instruments
finanszírozási tőkeáttétel kockázata

3.1.

Financial Instruments are contracts that largely employ
financial leverage mechanism. Nominal value of the
Transaction may largely exceed the value of the deposit, which
means that even subtle changes of the price of an Underlying
Instrument may considerably influence Client’s particular
Account’s balance.

3.1.

A Pénzügyi Eszközök olyan szerződések, amelyek nagy
mértékben alkalmazzák a finanszírozási tőkeáttétel
mechanizmusát. Az ügylet névértéke nagy mértékben
meghaladhatja a letét értékét, ami azt jelenti, hogy az
alapul szolgáló eszköz árfolyamában bekövetkező apró
változások is jelentős hatással lehetnek az Ügyfél adott
Számláinak egyenlegére.

3.2.

The Margin deposited by the Client may secure only part of
the nominal amount of the Transaction, which determines high

3.2.

Előfordulhat, hogy az Ügyfél által letett Margin az Ügylet
névértékének csak egy részét biztosítja, ami nagyfokú
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potential profit, but also the risk of heavy losses for the Client.
The losses might in certain particularly unfavorable
circumstances exceed financial resources gathered on
particular Client’s Accounts.

4.
4.1.

nyereséget tesz lehetővé, de egyúttal a súlyos veszteségek
kockázatát is jelenti az Ügyfél számára. Bizonyos különösen
kedvezőtlen körülmények teljesülése esetén a veszteségek
akár az Ügyfél adott számláján összegyűlt pénzügyi
erőforrásokat is meghaladhatják.

The risk of occurrence of the Force 4.A Vis Maior előfordulásának kockázata
Majeure
Client accepts that in certain situations, in which normal
activity of XTB is disrupted by the events of the Force Majeure
or other events that are beyond XTB’s control, the execution of
the Client’s Order might be impossible or Client’s Order may be
executed on conditions less favorable than it results from the
GTC, Order’s Execution Policy or from this Declaration.

4.1.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben, amikor
az XTB szokásos tevékenységét Vis Maior esemény vagy
egyéb más az XTB-én kívül álló okból szakítja meg, az
Ügyfél Megbízásainak végrehajtása lehetetlenné válhat,
vagy a megbízás csak az ÁSZF-ben, a Megbízások
Végrehajtásának Szabályaiban vagy a jelen Nyilatkozatban
foglaltaknál kedvezőtlenebb feltételek mellett hajtható
végre.

5.

Execution time

5.

Végrehajtás ideje

5.1.

In standard market conditions, XTB confirms Client’s Orders
execution within 90 seconds. This condition, however, does
not apply to a period when market is opening, as well as to
other situations when on the particular market there is an
exceptional volatility of prices of the Underlying Instrument or
the loss of liquidity, as well as in other situation which are
beyond XTB’s control.

5.1.

Szokásos piaci feltételek esetén, Ügyfél megbízás
végrehajtását az XTB 90 másodpercen belül igazolja vissza.
Ez a feltétel azonban nem érvényesül abban az időszakban,
amikor a piac nyit, valamint olyan egyéb esetekben amikor
az adott piacon az Alapul Szolgáló Eszközök árfolyamának
kivételes a volatilitása vagy csökkent a likviditás, valamint
az XTB-én kívül álló egyéb okból.

5.2.

In some situations the confirmation of the execution of a
Transaction on an Equity CFD is only available after a relevant
Underlying Instrument order was executed or placed on the
Underlying Exchange. As soon as XTB receives the electronic
confirmation of such transaction, it becomes a basis for Equity
CFD price and as such is visible in the Trading Account.

5.2.

Bizonyos esetekben a Részvény CFD Ügylet végrehajtásának
visszaigazolása csak azt követően lehetséges, hogy a
vonatkozó Alapul Szolgáló Eszközre adott megbízást
teljesítették, vagy az Alapul Szolgáló Tőzsdén leadták. Amint
az XTB megkapja az elektronikus visszaigazolást az ilyen
ügyletről, az lesz a Részvény CFD árfolyamának az alapja,
és mint ilyen láthatóvá válik a Kereskedési Számlán.

5.3.

An Open Position on CFD shall be closed without Client’s
consent after 365 days from the date of opening the position
unless:

5.3.

Egy Nyitott Pozíciójú CFD az Ügyfél hozzájárulása nélkül
lezárható a pozíció megnyitását követő 365 nappal, kivéve
ha:

a.

the Client closes the position;

a.

az Ügyfél lezárja a pozíciót;

b.

XTB exercises the right to close Client’s Transaction
beforehand in situations specified in the GTC.

b.

az XTB gyakorolja az ÁSZF-ben előre meghatározott
esetekben az Ügyfél Ügyletének lezárásához való
jogát.

6.

Price of a Financial Instrument

6.

A Pénzügyi Eszköz Árfolyama

6.1.

For Financial Instruments with market execution the prices
shown in the Trading Account should be deemed as indicative
and it is not guaranteed that the Client will deal at these
quotations. The execution price of Client’s Order will be based
on the best price which XTB can offer at the particular
moment without obtaining any additional confirmations from
the Client. The current price of a Financial Instrument with
market execution at which the Transaction is concluded will be
reported back by XTB. The price of a concluded Transaction
will be visible in the Trading Account.

6.1.

A piaci áras végrehajtásra megadott Pénzügyi Eszköz
esetében, a Kereskedési Számlán látható árfolyam
tájékoztató jellegű, így nem garantálható, hogy az Ügyfél is
ezen az árfolyamon köt ügyletet. Az Ügyfél Megbízásának
végrehajtási ára az XTB által az adott időpontban az
Ügyféltől kért bármilyen további megerősítés nélkül adható
legjobb árfolyam lesz. A piaci árfolyamos végrehajtásra
megadott Pénzügyi Eszköz Ügylet tényleges árfolyamáról az
XTB visszajelzést ad. A megkötött Ügylet árfolyama
megjelenik a Kereskedési Számlán.

6.2.

Client acknowledges that the quotations published via Trading
Account may contain errors. The aforesaid errors cause that
the price of the XTB’s Financial Instrument may deviate from
the Underlying Instrument price, on which it is based, in such
a manner that it does not reflect the market price of the
Underlying Instrument, and due to this fact it shall be
recognised as erroneous. The Client as an investor prior to the
conclusion of the Transaction shall acquaint himself with the
approximate current market price of the Underlying
Instrument. Risk of error in the price of Financial Instrument
and the rights and obligations of the parties of the Agreement
are described in the GTC. Client should specifically acquaint
himself with these conditions before trading in XTB.

6.2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Kereskedési Számlán
közzétett jegyzések tartalmazhatnak hibákat. A fent említett
hibák következtében a XTB Pénzügyi Eszközének árfolyama
eltér az Alapul Szolgáló Eszköz árfolyamától, az árfolyam
tehát nem tükrözi az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyamát,
így hibásnak kell tekinteni. Az Ügyfélnek mint befektetőnek
az Ügylet megkötése előtt meg kell ismernie az Alapul
Szolgáló Eszköz hozzávetőleges aktuális piaci árfolyamát. A
pénzügyi eszköz árfolyamában lévő hibát, valamint a
szerződő felek jogait és kötelezettségeit az ÁSZF ismerteti.
Az Ügyfél köteles megismerkedni ezekkel a feltételekkel az
XTB-nél történő kereskedést megelőzően.

6.3.

Offers, orders or transactions presented by XTB coming from
Foreign Partners, based on which certain CFDs’ price is
determined, may be cancelled or withdrawn for reasons

6.3.

A külföldi partnerektől származó azon ajánlatok, a velük
kötött azon megbízások, ügyletek, amelyek alapján a CFD
árfolyama megállapításra kerül, visszavonásra vagy
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beyond XTB’s control. In such case, XTB has the right to
withdraw from respective Transaction concluded by the Client.

7.

Equity CFD

7.

Részvény CFD

7.1.

In case of some Equity CFDs when a Client enters a short
position XTB will offset this position with a short sale of an
Underlying Instrument. Such transaction may result in an
additional borrowing cost for Underlying Instruments that are
hard to borrow. In such cases these cost may heavily
influence the swap points charged for a short position on
Equity CFDs. For detailed description of swap points charges
please refer to Condition Tables and the GTC.

7.1.

Ha az Ügyfél bizonyos Részvény CFD-k esetében short
pozíciót vesz fel, az XTB ezt a pozíciót az Alapul Szolgáló
Eszköz ennek megfelelő short eladásával ellensúlyozza. Az
ilyen típusú ügyletek nehezen kölcsönözhető Alapul Szolgáló
Eszközök esetén kiegészítő hitelfelvételi költségeket
eredményezhetnek. Ilyen esetekben a fenti költségek
jelentősen befolyásolhatják a Részvény CFD-k short
pozíciójára felszámított swap pontokat. A swap pontok
felszámításának részletes ismertetését a Kondíciós Táblázat
és az ÁSZF tartalmazzák.

7.2.

In some circumstances transactions concluded on particular
Underlying Instruments on the Underlying Exchange may be
cancelled. In such case, XTB has the right to cancel relevant
corresponding Equity CFD’s Transactions with the Client.

7.2.

Bizonyos körülmények között az Alapul Szolgáló Tőzsdén, az
adott Alapul Szolgáló Eszközre vonatkozóan megkötött
ügyletek törölhetőek. Ebben az esetben az XTB jogosult
törölni az Ügyfelekkel kötött vonatkozó, megfelelő Részvény
CFD Ügyleteteket.

7.3.

If an Underlying Instrument for the Equity CFD is being
delisted on an Underlying Exchange and at the time of
delisting there are still open positions in the relevant Equity
CFDs, XTB has the right to close such positions without prior
notification of the Client.

7.3.

Amennyiben valamely részvény CFD alapjául szolgáló
eszközt kivezetik az Alapul Szolgáló Tőzsdéről, és a
kivezetés időpontjában nyitott pozíciók vannak a vonatkozó
részvény CFD-kben, akkor az XTB jogosult az ilyen
pozíciókat az Ügyfélnek küldött előzetes értesítés nélkül
lezárni.

7.4.

Client should specifically acquaint himself with conditions of
trading Equity CFDs described in the GTC and Order’s
Execution Policy before trading with XTB.

7.4.

Az Ügyfél köteles megismerkedni a részvény CFD-k
kereskedésének
az
ÁSZF-ben
és
a
Megbízások
Végrehajtásának Szabályaiban leírt feltételeivel az XTB-nél
történő kereskedést megelőzően.

8.

Stop out mechanism

8.

Kényszerlikvidálási mechanizmus

8.1.

If the Equity or Balance on the Trading Account falls below
certain value, XTB may at any time close any of the Client’s
Open Position in accordance with the rules specified
respectively for CFDs and Options in the GTC. Client should
specifically acquaint himself with those rules before trading
with XTB

8.1.

Amennyiben a Kereskedési Számlán a Tőke vagy az
Egyenleg egy bizonyos érték alá csökken, az XTB bármikor
jogosult az Ügyfél Nyitott Pozícióját lezárni a CFD-k és az
Opciók vonatkozásában az ÁSZF-ben meghatározott
szabályoknak megfelelően. Az Ügyfél köteles megismerkedni
ezekkel a szabályokkal az XTB-nél történő kereskedést
megelőzően.

8.2.

Stop out mechanism in normal market conditions hedges
particular Trading Accounts balance against falling below the
value of the deposited funds.

8.2.

A Kényszerlikvidálási mechanizmus a szokásos piaci
feltételek mellett biztosítja, hogy az adott Kereskedési
Számla egyenlegének fedezete ne essen az elhelyezett
fedezet értéke alá.

8.3.

Should unfavorable market conditions arise, in particular if a
price gap occurs, the execution price of closing position with
the stop out mechanism may be so unfavorable that the
losses suffered may fully consume the balance on particular
Client’s Accounts.

8.3.

Amennyiben kedvezőtlen piaci feltételek alakulnak ki, különösen
árrés esetén, akkor azzal tisztában kell lenni hogy a
Kényszerlikviditási
mechanizmus
révén
lezárt
pozíciók
végrehajtási ára bizonyos esetekben annyira kedvezőtlen lehet,
hogy
az
elszenvedett
veszteségek
teljes
mértékben
felemésztehtik a rendelkezésre álló Ügyfél Számla egyenlegét.

9.

Terms and conditions of keeping the 9. A Számla fenntartásának feltételei Account

9.1.
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megszüntetésre kerülhetnek az XTB-én kívül álló okból.
Ilyen esetben az XTB jogosult az ügyfél által kötött Ügylettől
elállni.

Prior to signing the Agreement, the Client should acquaint
himself and accept all costs and charges related to the
execution of the Agreement. It concerns in particular all costs
of keeping and maintaining the Accounts, all costs and
commissions related to the conclusion of Transactions, swap
point rates and all other fees and commissions charged by XTB
in accordance with the Agreement.

10.

Technological
Services

limitations

and

Beta

10.1.

Signing a binding Agreement shall mean that the Client knows
and accepts specific technological features of the trading
platforms and Trading Accounts provided by XTB. It concerns
in particular the manner of Trading Account functioning, the

9.1.

A Megállapodás aláírását megelőzően az Ügyfél köteles
megismerni és elfogadni a Megállapodás végrehajtásához
kapcsolódó valamennyi költséget és díjat. A fenti
kötelezettség különösen a következőkre vonatkozik: Számlák
fenntartásának és kezelésének összes költsége, az ügyletek
megkötésével kapcsolatos összes költség és jutalék, a swap
pontok arányai, valamint az összes egyéb díj és jutalék a
Megállapodásnak megfelelően.

10.

Technikai
korlátozások
Szolgáltatások

és

10.1.

A kötelező érvényű Megállapodás aláírásával az Ügyfél
kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az XTB által biztosított
kereskedési rendszerek és Kereskedési Számlák sajátos
technikai tulajdonságait. Ez vonatkozik
különösen a
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Beta

manner of Orders’ execution, the possibility of limitations in
the access to the Accounts through electronic means, that
arises due to possible malfunctioning of services provided by
third parties that supply telecommunication, hardware or
software infrastructure. The Client shall bear all consequences
and costs arising from lack of access to the Accounts and from
any limitations in opportunities to execute a Transaction
through electronic means and by telephone that are caused
by reasons that are beyond XTB’s control.

Kereskedési Számla működésének módjára, a Megbízások
végrehajtásának módjára és a Számlákhoz való elektronikus
eszközökkel
történő
hozzáféréssel
kapcsolatos
korlátozásokra,
amelyek
az
alkalmazásokhoz
való
hozzáférést biztosító telekommunikációs, hardwer és
szoftver infrastruktúrát szállító harmadik fél által nyújtott
szolgáltatások működési hibáiból adódhatnak. A Számlákhoz
való hozzáférés lehetetlenségéből és az Ügylet elektronikus
úton vagy telefonon történő végrehajtásának, az XTB-én
kívülálló okból eredő esetleges korlátozásaiból adódó
következményeket és költségeket az Ügyfél viseli.

10.2.

Trading Accounts may be temporarily suspended for reasons
that are beyond XTB’s control. This may disable, delay or in
other way affect the Transaction’s proper execution for what
XTB cannot take responsibility.

10.2. A Kereskedési Számlák ideiglenesen felfüggeszthetők az XTBén kívülálló okokból. Ez megakadályozhatja, késleltetheti
vagy egyéb más módon kihathat az Ügylet megfelelő
végrehajtására, mely esetekért az XTB nem vállal
felelősséget.

10.3

.Client may voluntarily agree to participate in testing periods of
XTB’s new products and services. In that case such new
products and services may cause additional risk to the Client
which are described in the GTC. Before agreeing to participate
in such testing periods “Beta Services” the Client should
carefully acquaint with the rules and risks connected with Beta
Services described in the GTC.

10.3. Az Ügyfél önként vállalhatja, hogy részt vesz az XTB új
termékeinek és szolgáltatásainak a tesztelési időszakában.
Ebben az esetben az ilyen új termékek és szolgáltatások
további, az ÁSZF-ben leírt kockázattal járhatnak az Ügyfél
számára. Az ilyen “Beta Szolgáltatások” teszt időszakában
való
részvételt
megelőzően
az
Ügyfél
köteles
megismerkedni az ÁSZF-ben leírt Beta Szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szabályokkal és kockázatokkal.

11.

Other essential information

11.

Egyéb lényeges rendelkezések

11.1.

Client hereby acknowledges that, unless otherwise stipulated
in the agreement concluded between XTB and Client, XTB
does not perform brokerage services consisting of investment
advice,
portfolio
management,
preparation
of
recommendations concerning transactions on financial
instruments. XTB limits its activity only to Clients’ Orders
execution and does not provide any essential advice
concerning Transactions concluded by the Client. XTB
employees are explicitly not allowed to provide services or
perform any activities mentioned above.

11.1.

Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Ügyfél és az
XTB között megkötött szerződés ellentétes rendelkezése
hiányában, az XTB nem nyújt olyan szolgáltatást, amely
befektetési tanácsadást, portfolió kezelést vagy pénzügyi
eszközökre vonatkozó ajánlások elkészítését foglal
magában. Az XTB tevékenysége az Ügyfelek Megbízásának
végrehajtására korlátozódik, és nem nyújt lényegi
tanácsadást az Ügyfél által kötött Ügyletekre vonatkozóan.
Az XTB alkalmazottjai számára határozottan nem
megengedett a fent hivatkozott szolgáltatások nyújtása
vagy tevékenységek végzése.

11.2.

Client hereby acknowledges that unless otherwise stipulated,
XTB does not cooperate with any entities, including both
natural persons and organizational entities, which directly or
indirectly provide brokerage activities or other similar services
by acting on XTB’s account or on their own.

11.2.

Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy ellenkező értelmű
kikötése hiányában, az XTB nem működik együtt közvetve,
vagy közvetlenül egyetlen személlyel sem, beleértve a
természetes személyeket és a jogi személyeket is, akik
közvetlen
vagy
közvetett
módon
befektetési
szolgáltatásokat, vagy egyéb hasonló szolgáltatásokat
nyújtanak saját, vagy az XTB számláján.

11.3.

Client acknowledges that XTB does not authorize any other
entity or a person to receive any cash deposits or any other
assets from the Client on the account of XTB and the Client
should at all times deposit funds necessary to conclude the
Transactions only on the Deposit Account specified in
accordance with the Agreement.

11.3.

Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy az XTB nem
adhat
felhatalmazást
átvételére
társaságok
vagy
természetes személyek számára készpénznek, vagy más
eszköznek az Ügyféltől az XTB kockázatára történő
átvételére, továbbá, hogy az Ügyfél időről időre köteles az
Ügyletek
megkötéséhez
szükséges
forrásokat
a
Megállapodással összhangban kizárólag a Letéti Számlán
elhelyezni.

11.4.

In case of any concerns as to XTB employees’ activities or
concerning cooperation with persons or entities mentioned
above, Client should at all times contact XTB.

11.4.

Az Ügyfél köteles kapcsolatba lépni az XTB-vel, az XTB
munkavállalójának tevékenységére vagy a fent hivatkozott
természetes személyekkel, vagy jogi személyekkel történő
együttműködésére vonatkozó aggálya esetén.

11.5.

Unless stipulated otherwise, the Client shall conclude the
Transactions directly with XTB and shall not act as an agent or
attorney of other person. The Client shall not authorize any
person to conclude the Transactions on behalf of the Client,
unless XTB expresses its consent thereto.

11.5.

Ellentétes kikötés hiányában az Ügyfél köteles az Ügyletet
közvetlenül az XTB-vel megkötni és nem járhat el más
személy meghatalmazottjaként vagy megbízása alapján. Az
XTB kifejezett hozzájárulása hiányában az Ügyfél nem
hatalmazhat fel más személyt az Ügyleteknek az Ügyfél
nevében történő megkötésére.

11.6.

The Client acknowledges that all Instructions placed by the
Client with XTB shall be considered as Client’s independent,
investment decisions. The Client should always base his
investment decisions on his own judgment.

11.6.

Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy minden, az
XTB számára adott Megbízása és az XTB-vel kötött Ügylete
az Ügyfél független befektetési döntésének eredménye. Az
Ügyfél köteles befektetési döntéseit saját belátása szerint
meghozni.
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12.

Final representations

12.1.

When making a decision to sign the Agreement, the Client
shall carefully consider whether offered Transactions are
appropriate for the Client, taking into account Client’s
investment knowledge and experience, financial resources,
access to necessary technologies and other important factors.

12.2.

By accepting this document Client declares that he/she is
aware of investment risks and financial consequences that are
related to trading in Financial Instruments, especially those
related to the fact that the price of a Financial Instrument may
depend on price of securities, futures, exchange rates, prices
of raw materials, commodities, stock exchange indices or
prices of other Underlying Instruments.

12.2.

A jelen dokumentum aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy
tudatában van a Pénzügyi Eszközökkel való kereskedés
befektetési kockázataival és a pénzügyi következményeivel,
különösen azon ténnyel, hogy a Pénzügyi Eszközök
árfolyama függhet az értékpapírok árfolyamától, határidős
termékek árfolyamától, devizaárfolyamoktól, nyersanyagok,
tőzsdeáruk árától, tőzsdeindexektől vagy egyéb Alapul
Szolgáló Termékek árfolyamától.

12.3.

The Client declares that he/she is fully aware that due to high
financial leverage, dealing in Financial Instruments is strictly
connected with the possibility of suffering heavy financial
losses by the Client, even at a slight change of the Underlying
Instrument price.

12.3.

Az Ügyfél teljes mértékben tudatában van annak, hogy a
nagy finanszírozási tőkeáttétel következtében a Pénzügyi
Eszközök
kereskedése
magában
hordozza
annak
lehetőségét, hogy az Ügyfél az Alapul Szolgáló Pénzügyi
Eszköz árfolyamának kismértékű változása esetén is súlyos
pénzügyi veszteségeket szenvedhet el.

12.4.

The Client declares that he/she is fully aware of the fact that it
is not possible to make profit on Financial Instruments
Transaction’s without taking the risk of losses.

12.4.

Az Ügyfél teljes mértékben tudatában van annak, hogy a
Pénzügyi Eszközöket érintő Ügyletek esetén nem lehet
nyereséget elérni a veszteségek kockázatának vállalása
nélkül.

12.5.

The Client declares that his/her financial standing is stable and
sufficient to enable him to invest in the Financial Instruments.

12.5.

Az Ügyfél kijelenti, hogy pénzügyi helyzete stabil, így
lehetővé teszi számára a Pénzügyi Eszközökbe történő
befektetést.

12.6.

Any guarantees as to making a profit on Financial Instruments
should be deemed false.

12.6.

A nyereség elérésére vonatkozó garanciát minden esetben
hamisnak kell tekinteni.

12.7.

The Client exempts XTB from liability for any losses incurred
by the Client as a result of Financial Instruments Transaction
made by the Client. Beyond all doubt, concluding a
Transaction shall be deemed as an independent decision of
the Client. The Client may under no circumstances claim that
he made a Transaction on the basis of any suggestions or
recommendations made by XTB, its employees or entities
mentioned in clauses 11.2 - 11.6.

12.7.

Az Ügyfél mentesíti az XTB-t minden az Ügyfél által Pénzügyi
Eszközökre vonatkozóan végrehajtott Ügylet eredményeként
elszenvedett veszteségért való felelősségtől. Valamely
ügylet megkötését minden kétséget kizáróan az Ügyfél
önálló döntésének kell tekinteni. Az Ügyfél semmilyen
körülmények között nem állíthatja, hogy az ügyletet az XTB
vagy annak alkalmazottai vagy a 11.2 – 11.6 pontokban
hivatkozott személyek által adott javaslatok vagy ajánlások
alapján hajtotta volna végre.

Languages
The translation of this document in different
languages other than English is for reference only. If
there is any conflict or inconsistency between the
English and translated versions, the English version
shall prevail.

12.
12.1.

Záró rendelkezések
Amikor az Ügyfél döntést hoz a Megállapodás aláírásáról,
gondosan mérlegelnie kell a befektetési tudása és
tapasztalata,
pénzügyi
erőforrásai,
a
szükséges
technológiákhoz való hozzáférése és más fontos tényezők
figyelembe vételével, hogy megfelelőek-e a számára az
ajánlott Ügyletek.

Nyelvek
A dokumentum nem angol nyelven megjelenő
fordításai kizárólag hivatkozás értékű. Ha
bármilyen ellentmondás merül fel az angol és a
lefordított változatok között, az angol verzió
érvényesül.
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