Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény
írja elő, hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint
hogy összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
PRIIP (TERMÉK) NÉV
Határidős szerződés (CFD), a továbbiakban a "termék".
A PRIIP ALKOTÓ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI
XTB Limited, Level 34, One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AA, London, United Kingdom, továbbiakban mint "XTB". Weboldal:
https://www.xtb.com/en Telefon +44 203 695 3086 vagy email ukservice@xtb.co.uk részletek.
AZ ILLETÉKES HATÓSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, London E14 5HS United Kingdom.
DOKUMENTUM KELTE
A dokumentum dátuma: 2017. december 1 Utolsó dokumentum felülvizsgálat dátuma: nem érvényes.
TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS
Ön olyan terméket kíván venni, amely bonyolult és nehéz lehet megértése.
A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy lehetővé tegye az alapul szolgáló eszköz árfolyamon történő kereskedését anélkül, hogy azt fizikailag birtokolja. A
termék megtérülési rátája a vételártól és az azt követő eladási ártól függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszköz árának változását,
amelyen alapul. Ennek a terméknek a nyeresége és vesztesége szimmetrikus, ami azt jelenti, hogy mind a veszteség, mind a nyereség
a terméken belüli kereskedelem megkezdésekor korlátlan. A tranzakció megnyitása a terméken kezdeti alapösszeget igényel, azonban a
kereskedő lényegesen többet veszíthet, mint ez a kezdeti összeg. A terméknek nincs lejárati dátuma. Az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.
EGYÉNI BEFEKTETŐ CÉLKITŰZÉSE
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A eszközöket tapasztalt befektetőknek szánták, akik kifinomult pénzügyi piaci
ismeretekkel rendelkeznek, és akik teljes mértékben megértik a termékbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. A befektetőnek
ismernie kell magát az irányadó törvényekkel, részt kell vennie a rendelkezésre álló oktatásban és képzésben, és meg kell ismerkednie
a demonstrációs kereskedelmi rendszerrel.
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index a termék kockázati szintje útmutatást nyújt, összehasonlítva más termékekkel. Megmutatja
annak valószínűségét, hogy a piaci változások következtében a terméken belül a lehetséges pénzügyi veszteséget, vagy ha az
XTB nem tud pénzt fizetni. A termék általános kockázati indexe 7, ami a kockázati index legmagasabb értéke. Ez a kockázati
tényező magában foglalja azt a feltevést is, hogy egy befektető még rövid ideig is tarthatja a terméket spekuláció céljából.
Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a beruházást, vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással eljárni a
beruházás korábbi időpontban történő megvalósításához. A befektető teljes vesztesége elérheti az eredetileg befektetett
összeget. A termék lehet hogy más devizában van vezetve mint a befektető országának pénzneme, ezért a megtérülés az
árfolyam ingadozásától függően további változásokhoz vezethet.
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Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
A befektető elveszítheti a teljes befektetett összeget a termék letétjének használatos összegén felül. Az alapul szolgáló eszköz jelentős
árváltozása esetén az első fedezetet meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek lehetségesek. A
termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni tőkekövetelményt.
A HELYZETFEJLESZTÉSI SKENÁRIUMOK ÉS A FELFÜGGESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSA
[LINK]
AZ EGYÉNI BEFEKTETŐK VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEI VAGY A FORGALOMBA HOZATALI EREDMÉNYEK FELTÉTELEINEK
MEGHATÁROZÁSA
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső szegmense a nyereség szempontjából a
befektető számára.
Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a
befolyásolhatják a tényleges kifizetést

lakossági befektető lakóhelye szerinti tagállam adózási jogszabályai

A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.
MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUDJA VÉGREHAJTANI A KIFIZETÉST?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelensége miatti
kötelezettség elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra, például a
csődeljárásban vagy a kártérítési igényekben való részvételre. A kompenzációs rendszer egy olyan mechanizmus, amely kiegészíti az
alapvető eszközöket, amelyek biztosítják az EU-ban a tőkepiac működését, és amely védelme elsősorban szakszerűtlen befektetőket fed
le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők
pénzeszközeit és pénzügyi eszközeit fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőknek tartoznak, és
amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket a nevükben végeznek, és amelyeket nem lehet
visszaváltani a amikor a brókercég nem tud kötelezettséget vállalni ügyfelei - befektetők felé. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég
csődje bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a
pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük van. Ha az alapok elvesztek, akkor a kompenzációs
rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A rendszer a kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100% -ában a kompenzációs rendszer fedezetéül szolgáló értékének 100% -ában - és az ezen összeget meghaladó többlet 90% -ával egyenlő
összegű kompenzációkat fizet, a kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök felső határával amely 22 000 EUR-t tesz ki a PLNben. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszerének kompenzációs rendszerének felhatalmazására felhatalmazott
intézmény a lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett és annak résztvevőit a lengyel
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság gyakorolja.
KÖLTSÉGEK
Egyszeri költségek
Spread

A különbség a vételi és eladási ár között
a tranzakció futásának időpontjában. A
költségek a piaci helyzetet illetően
eltérőek lehetnek.

Jutalék

A nyitásért és a zárásért levonható
jutalék. Jutalék csak a PRO számlatípust
érinti.

Elszámolási díj

A tranzakció után levont jutalék szintje a
kiválasztott CFD eszközön, a származékos
piachoz tartozó díj alapján.

Osztalék mértéke

Lehetséges osztalék szintje a választott
CFD eszközön.

[LINK]

Ismétlődő költségek
Swap pont

Napon túl nyitva tartott pozíciók után járó
költség.

[LINK]

MENNYI IDEIG KELLENE FENNTARTANI A TERMÉKET ÉS KI TUDOM-E UTALNI A PÉNZT KORÁBBAN?
A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe való befektetést. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a
szokásos tétel lezárási költségein kívül.
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS VISSZAVONÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁRIDŐKRŐL
A befektető visszavonhatja a visszavonásról szóló nyilatkozatot benyújtó terméktranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték
meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a
téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szolgáltatási Feltételekben
vannak meghatározva.
FELTÜNTETÉSE A JAVASOLT, KÉRT RÉSZESEDÉSI IDŐTARTAMNAK
A befektető egyedileg határozza meg a termékbirtokot. Az XTB azonban jogosult az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
feltételeknek megfelelően módosítani a befektető által meghatározott termékmegőrzési időt.
LEHETŐSÉGEK ÉS KONDÍCIÓK AZ ELŐZETES RENDELKEZÉSEKRŐL
A befektető egyedileg határozza meg a termékbirtokot. A terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a termék értékesítése nem
jár rendkívüli díjakkal vagy büntetésekkel, és nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A termék forgalomba hozatala a termék
kereskedési idején belül lehetséges.
INFORMÁCIÓK A LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEKET ILLETŐEN, AMELYEK ELŐZETES
ÉRVÉNYESEK VAGY ELSŐDLEGESEK LEHETNEK A JAVASOLT FUTÁSI IDŐTARTAM ALATT

REALIZÁCIÓ

KAPCSÁN

A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉGEK
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kizárólag: (1) személyesen az XTB székhelyén, (2) telefonon: a +36 1 700 8349 számot hívva,
(3) elektronikus úton, az Ügyfélirodában található űrlap kitöltésével, és (4) postai úton, az XTB székhelyének címére elküldött dedikált
űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltatási Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható, a panaszkezelési útmutatóban:
http://www.xtradebrokers.com/hu/wp-content/uploads/2015/10/Panaszteteli_eljaras1.pdf
EGYÉB INFORMÁCIÓ
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékről, beleértve a díjakra és
terméktulajdonságokra vonatkozó részletes információkat, megjelenik a weboldalon (beleértve az aloldalakat is):
http://www.xtradebrokers.com/hu/

