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XTB Limited
A BEFEKTETÉSI KOCKÁZAT NYILATKOZATA
1. Általános rendelkezések
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Jelen Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tárgya az Ügyfél tájékoztatása a tőzsdén
kívüli (OTC) pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelemmel kapcsolatos főbb
kockázatokról, a befektetési szolgáltatásokkal és tevékenységekkel összhangban. és a
szabályozott piacról szóló 2017. évi törvény, L.87 (I) / 2017.
A nyilatkozatban ismertetett különféle típusú kockázatok megfelelőek mind a lakossági, mind
a professzionális ügyfelek, valamint az elfogadható szerződő felek számára.Ez a nyilatkozat
leírja a tőzsdén kívüli pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelemhez kapcsolódó
alapvető, de nem minden típusú kockázatot.
A nyilatkozat szerves részét képezi az XTB Limited társaság („Általános szerződési
feltételek - tőzsdén kívüli piac”, „ÁSZF”), a ciprusi cégjegyzékben megfelelően
nyilvántartásba vett társaság (HE 296794) által nyújtott szolgáltatásról szóló
rendeletének. iroda a Pikioni 10-en, Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Ciprus, a
CySEC által engedélyezett és szabályozott, CIF engedélyszám: 169/12 (a „társaság”). A
nyilatkozatban nagybetűkkel használt kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott
jelentéssel kell rendelkezniük.1.5. A vállalat termékeit és szolgáltatásait az alábbi
táblázatban ismertetett ügyfél-célpiacra tervezték.
A Társaság termékeit és szolgáltatásait az alábbi táblázatban ismertetett ügyfélcélpiacra tervezték.

Termék / szolgáltatás
CFD-k a Forex-en
Részvény CFD-k
CFD-k az árukról
CFD-k indexeknél

Ügyfél célpiac
Kiskereskedelmi, választható
szakmai, profi és jogosult partner
Kiskereskedelmi, választható
szakmai, profi és jogosult partner
Kiskereskedelmi, választható
szakmai, profi és jogosult partner
Kiskereskedelmi, választható
szakmai, profi és jogosult partner

2. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázati elemek
2.1.

2.2.

2.3.

Az olyan pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelem, amelyek értéke alapul, azaz
értékpapírok, határidős ügyletek, devizaárfolyamok, nyersanyagok, áruk, tőzsdei indexek vagy
más alapul szolgáló eszközök árain alapul, az alapul szolgáló eszközökhöz kapcsolódó speciális
piaci kockázatot jelent. Kattintson ide ahhoz, hogy elolvashassa az ügyfelek által a tőzsdén
kívüli pénzügyi eszközökkel végzett ügyletekkel elért eredményekre vonatkozó információkat.
Egy adott alapul szolgáló eszköz sajátos piaci kockázata magában foglalja különösen a politikai
változások, az nem gazdaságpolitikának megváltoztatása kockázatát, valamint más olyan
tényezőket, amelyek jelentősen és tartósan befolyásolhatják az adott alapul szolgáló eszköz
forgalmazásának és értékelésének feltételeit és szabályait.
Az Ügyfél által választott változó Spread (úszó Spread) jegyzéssel rendelkező pénzügyi
instrumentumok esetében a Spread változó és tükrözi az Alapul szolgáló eszköz piaci árát. Az
ilyen változó Spread a piaci kockázat része, és negatívan befolyásolhatja a Tranzakcióval
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2.4.

kapcsolatos összes költséget, különösen az alapul szolgáló eszköz piaci volatilitása vagy
korlátozott likviditása idején.
A pénzügyi eszközökbe történő befektetés olyan alapul szolgáló eszközzel, amely nem az Ügyfél
alap devizájában van feltüntetve, valutakockázattal jár, mivel a CFD elszámolása az Ügyfél alap
devizájától eltérő valutában történik, az Ügyfél hozamának értéke az alappénznemre történő
átváltása befolyásolja.

3. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázat
3.1.

A különbséggel kapcsolatos szerződések kockázata (CFD)

A CFD olyan származékos pénzügyi instrumentum, amely lehetővé teszi a mögöttes
eszközök árának változásaiból származó bevétel megszerzését. A CFD két fél között létrejött
szerződés, amelyben két fél vállalja, hogy rendezi a szerződés nyitási és záró árának
különbségét, amely közvetlenül az eszközök árának változásából származik, amelyre a
szerződés vonatkozik. Ilyen eszközök lehet részvények, kötvények, indexek, kamatlábak,
áruk vagy valuták. CFD tranzakció végrehajtásakor az ügyfél a származékos pénzügyi
instrumentumokba fektet be a valuták, határidős szerződések vagy részvények árai alapján,
és így nem hajt végre tranzakciót a mögöttes instrumentummal, amely a származtatott
pénzügyi eszköz idézésének alapja. A tőkeáttétel miatt a CFD lehetővé teszi az ügyfelek
számára, hogy jelentős összegeket érintő ügyletekben vegyenek részt, viszonylag kis
összegű készpénzzel.
Példa az 1 CFD-be történő befektetésre az EUR / PLN devizapár árfolyamon alapuló
lakossági ügyfél által
A beruházás megkezdéséhez elegendő tőkét fektetni a CFD névértékének például 5% -áig.
Ebben az esetben a befektető a befektetett tőkénél 20-szor nagyobb értékű pénzügyi
eszközökkel kereskedhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fent említett pénzügyi
tőkeáttétellel a pénzügyi eszköz értékének 1 százalékpontos változása az alapok 20% ának megfelelő eredményt eredményezhet (a változás irányától függően). befektetett.
Pozitív forgatókönyv
1 CFD-t vásárolunk (vásárolunk) egy EUR / PLN devizapáron, amelynek ára 4,00 PLN. Ezen
pénzügyi eszköz esetében a szorzó (pozícióérték) 100 000, tehát a szerződés nominális
értéke 400 000 PLN (4,00 PLN x 100 000 PLN = 400 000 PLN). A fent említett tranzakció
alapján beszedett letét a szerződés névértékének 5% -a, azaz 204,000 PLN. Az 1% os növekedés 4,00 PLN-ről 4,04 PLN-re növeli a számlán 4000 PLN összegű nyereséget:
(4,04
- 4,00) x 100 000,00 PLN = 4 000 PLN.
Negatív forgatókönyv
1 szerződést vásárolunk (vásárolunk) EUR / PLN devizapárra, amelynek ára 4,00 PLN. Ezen
pénzügyi eszköz esetében a szorzó (pozícióérték) 100 000, tehát a szerződés nominális
értéke 400 000 PLN (4,00 PLN x 100 000 PLN = 400 000 PLN). A fent említett tranzakció
alapján beszedett letét a szerződés névértékének 5% -a, azaz 204,000 PLN. Az ár több
mint 1% -os csökkenése 4,00 PLN-ről 3,95 PLN-re számla veszteséget eredményez 5000
PLN összegben: (4,00–3,95) × 100 000,00 PLN = 5000 PLN.
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A CFD nem szabványosított természetű. Ez azt jelenti, hogy a CFD bizonyos típusai a
specifikációk szempontjából jelentősen eltérhetnek.
A CFD-szerződések hosszú távú befektető számára alkalmatlanok lehetnek. Ha az ügyfél
hosszabb ideig tartja a nyitott pozíciót a CFD-n, akkor a kapcsolódó költségek növekednek.
A CFD-származékos instrumentummal kapcsolatos további információkért az XTB azt ajánlja,
hogy az Ügyfél a valós számla megnyitása előtt nyisson be egy demo számlát.
Pénzügyi tőkeáttételi kockázat
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

A CFD olyan szerződések, amelyek nagyrészt pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaznak.
A tranzakció névleges értéke nagyban meghaladhatja a betét értékét, ami azt jelenti, hogy az
alapul szolgáló eszköz árának még a finom változásai is jelentősen befolyásolhatják az ügyfél
adott fiókjának egyenlegét.
A tőkeáttételi hatás és az ügyfél általi gyors nyereségszerzés vagy veszteségek felmerülése
miatt fontos, hogy az Ügyfél mindig figyelemmel kísérje nyitott pozícióit, és ne fektessen be
olyan alapokat, amelyeket nem engedheti meg magának a veszteséget.
Az Ügyfél által letétbe helyezett fedezet a Tranzakció névleges összegének csak egy részét
biztosíthatja, ami nagy potenciális profitot eredményezhet, ugyanakkor súlyos veszteségek
kockázatát jelentheti az Ügyfél számára. Bizonyos különösen kedvezőtlen körülmények között
a veszteségek az adott Ügyfél számláján összegyűjtött teljes pénzügyi forrásoknak felelhetnek
meg.

Áringadozási és likviditási kockázat
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

A CFD-be történő befektetés az Ügyfél piaci ingadozásokból eredő piaci kockázatához
kapcsolódik. A fenti kockázat különösen fontos a CFD-be történő befektetés esetén, a fent
bemutatott tőkeáttétel mellett. A pénzügyi eszközök csoportjait nagyon eltérő volatilitási szint
jellemzi. A nagyon magas (gyakran indokolatlan) volatilitású és az ezzel járó nagy
veszteségkockázatú eszközök a kriptovalutákon alapuló CFD instrumentumok.,
A kockázat egy speciális típusa az úgynevezett árrések. Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló
eszköz piaci ára növekszik vagy csökken, oly módon, hogy az eszköz kezdeti ára és a végső ár
között ne legyen köztes érték. Például, ha a piac megnyitása előtt az alapul szolgáló X
instrumentum piaci ára 100 volt, és a megnyitáskor ennek az instrumentumnak az első jegyzett
ára 120 volt, akkor az összes ügyfél-tranzakciót (megbízást) az első elérhető piaci ár - azaz
például 105-nél.
Az ügyfél likviditási kockázatnak van kitéve, ami azt jelenti, hogy az ügyfél nem képes a
készpénzt a befektetésre, vagy arra kényszerülhet, hogy jelentős többletköltségeket vonjon
maga után a befektetés korábbi készpénzének felszámolása érdekében, különösen, ha a
likviditási piac korlátozott. mögöttes instrumentum, azaz nincs elég ügylet.

Partneri kockázat
3.1.7.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a Megbízások teljesítésének helyszíne lehet, mint a
Tranzakciók másik fele, az Ügyfél ki van téve a másik fél hitelkockázatának is, amely
azt jelenti, hogy a Társaság teljes vagy részleges mulasztása a tranzakciót megelőzően
a Tranzakcióból ered. az ezzel a tranzakcióval kapcsolatos cash flow-k végleges
rendezése. Az Ügyfél kérésére a Társaság további információkat szolgáltat a
Megbízások teljesítésének ilyen következményeiről. Tekintettel arra, hogy a
Tranzakciók másik feleként a Megrendelések végrehajtásának helye lehet a Társaság,
a Társaság érdekei ellentmondásban lehetnek az Ügyfél érdekeivel. A társaság
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összeférhetetlenségi politikája elérhető a társaság weboldalán.
Adókockázat
3.1.8.

Az Ügyfél székhelyének adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetett
nyereséget. A Társaság nem garantálja, hogy adót és / vagy egyéb bélyegilletéket
nem kell megfizetni. A Társaság nem nyújt adótanácsadást / tanácsadói szolgáltatást,
és azt javasolja, hogy az Ügyfél kérjen tanácsot egy illetékes adószakértőtől, ha az
Ügyféllel bármilyen kérdése merül fel. Az Ügyfél felel minden olyan adóért és / vagy
bármely egyéb vámért, amely felmerülhet ügyleteivel kapcsolatban.

Deviza- és tranzakciós kockázat
Az Ügyfelek által megkötött tranzakciókat valós idejű átszámításnak kell alávetni az Ügyfél
számla pénznemére. A piaci árfolyam kedvezőtlen változása a számla pénznemére átszámítva
negatív hatással lehet a tranzakció eredményére.
3.1.10. A társaság kétféle megrendelést kínál: azonnali és piaci. Az azonnali módú megbízásokat
mindig az Ügyfél által megadott áron hajtják végre, vagy - amennyiben a piaci feltételek ezt
nem teszik lehetővé - elutasítják. Piaci megbízások esetén a megrendelést az Ügyfél számára a
lehető legjobb piaci áron hajtják végre. Kivételes esetekben a piaci megbízást is el lehet
utasítani (például a pénzeszközök hiánya a számlán, a számlán szereplő maximális kitettség
meghaladása, rossz ár). A piaci megbízások a megrendelés időpontjában érvényes áraktól
eltérő áron is végrehajthatók.
3.1.9.

Az árrés kockázata és a megadott áron várható megbízások nem teljesítése
3.1.11. Árkülönbség akkor keletkezik, amikor a CFD-jegyzési piacot az árat jelentősen eltérő áron
nyitják meg, mint az előző árajánlat piaci záró ára. Ebben az esetben az aktivált várakozó
megbízásokat piaci áron hajtják végre a piacnyitás után.
A leírt helyzet az ügyletnél magasabb veszteségeket okozhat, mint az eredetileg feltételezték, és a
várakozó megbízások felhasználásával korlátozható.
Politikai és jogi kockázat
3.1.12. A politikai és jogi váratlan események jelentős hatással lehetnek a CFD instrumentumok
jegyzési arányaira, amelyek korlátozott likviditássá, tranzakciók megkötésének képességének hiányává
vagy áremelkedésekkel járhatnak.
Szabályozási és jogi kockázat
3.1.13. A törvények és rendeletek változása jelentősen befolyásolhatja a pénzügyi instrumentumot és
az ágazatban vagy piacon történő befektetéseket. A kormányok vagy szabályozó testületek által hozott
törvények vagy rendeletek módosítása vagy az igazságügyi szerv döntése növelheti az üzleti működési
költségeket, csökkentheti a befektetés vonzerejét, megváltoztathatja a versenyhelyzetet, és mint ilyen
megváltoztathatja a beruházás profit lehetőségeit. Ez a kockázat kiszámíthatatlan, és piaconként
változhat.
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4. Margin követelmények
4.1.

4.2.

A tőzsdén kívüli piaci pénzügyi eszközökbe történő befektetéshez szükségessé válik a társaság
által a Kondíciós Táblázatokban meghatározott értékű különbözet befizetése, amely
biztosítékot jelent a befektetés részeként felmerülő esetleges veszteségekkel szemben.A
tranzakció megkötése érdekében az Ügyfél köteles a Társaság által a társaság weboldalán
elérhető Feltételek Táblázata által meghatározott összegű fedezetet fizetni.
A Társaság megváltoztathatja a fedezet összegét. Az Általános Szerződési Feltételekben
ismertetett esetekben ezek a változások az Ügyfél nyitott pozícióira is vonatkozhatnak, ami azt
jelentheti, hogy az Ügyfélnek további pénzeszközöket kell fizetnie a Számlára tranzakcióinak
fenntartása érdekében. A Társaságnak jogában áll bármelyik vagy az összes nyitott pozíciót
felszámolni, ha a minimális fedezeti követelményt nem tartják be, és ennek eredményeként az
Ügyfél nyitott pozícióit veszteséggel lehet lezárni, amelyért az Ügyfél felel.

5. A Vis maior bekövetkezésének kockázata
5.1.

Az Ügyfél elfogadja, hogy bizonyos helyzetekben, amikor a Társaság szokásos tevékenységét
vis maior események vagy más események akadályozzák, amelyek a Társaság befolyásán kívül
esnek, az Ügyfél Megrendelésének végrehajtása lehetetlen lehet, vagy az Ügyfél Megrendelése
kevesebb feltételekkel is végrehajtható. kedvező, mint amit az ÁSZF, a Megrendelés
végrehajtási politikája vagy e Nyilatkozat eredményez.

6. Végrehajtási idő
6.1.

6.2.

6.3.

Általános piaci feltételek mellett a Társaság 90 másodpercen belül megerősíti az Ügyfél
Megrendeléseit. Ez a feltétel azonban nem vonatkozik a piacnyitás időszakára, valamint más
helyzetekre, amikor az adott piacon az alapul szolgáló eszköz rendkívüli volatilitása vagy
likviditásvesztés tapasztalható, valamint más helyzetekben. amelyek a Társaság ellenőrzése
alatt állnak.
Bizonyos esetekben a tőke CFD-vel vagy az ETF CFD-vel történő tranzakció végrehajtásának
megerősítése csak akkor érhető el, ha a vonatkozó alapul szolgáló instrumentum megbízást
végrehajtották vagy az alapul szolgáló tőzsdére helyezték. Amint a Társaság megkapja az ilyen
tranzakció visszaigazolását, az alapul válik a tőke CFD vagy az ETF CFD árhoz, és mint ilyen,
látható a kereskedési számlán.
A CFD nyitott pozícióját az ügyfél beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 365
napon belül le kell zárni, az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

7. Pénzügyi eszköz ára
7.1.

Piaci végrehajtással rendelkező pénzügyi instrumentumok esetében a kereskedési számlán
szereplő árakat indikatívnak kell tekinteni, és nem garantált, hogy az Ügyfél ezen árajánlatokkal
foglalkozik. Az Ügyfél Megrendelésének végrehajtási ára azon a legjobb áron fog alapulni,
amelyet a Társaság az adott pillanatban tud nyújtani anélkül, hogy az Ügyféltől további
megerősítést szerezne. A Társaság a piaci végrehajtással járó pénzügyi instrumentum aktuális
árát, amelyen az ügyletet megkötik, vissza fog jelenteni. A megkötött tranzakció ára látható
lesz a Kereskedési Számlán.
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7.2.

7.3.

7.4.

8.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által az adott Kereskedési Számlán közzétett
árajánlatok olyan mértékben különbözhetnek az Alapul szolgáló Eszköz árától, hogy az ÁSZFnek megfelelően tévesnek tekinthetők. Ilyen helyzetekben a felek jogosultak visszavonni az
ilyen hibát sújtó Tranzakciót, vagy a felek megállapodhatnak abban, hogy a Tranzakciót az
ÁSZF-ben leírt feltételekkel helyesbítik.
A Tranzakciótól való elállás eredményeként a Társaság az adott Számlán belül kiigazítja a
megfelelő Mérleget és egyéb nyilvántartásokat, és rögzíti az egyenleget vagy az egyéb
nyilvántartásokat az Ügyfél által az Ügylet téves áron történő megkötését megelőző állapotának
megfelelő állapot szerint. Ha a visszavonás a nyitott pozíciót lezáró tranzakcióra vonatkozik,
akkor a visszavonás a nyitott pozíció helyreállítását, valamint az adott számlán szereplő
megfelelő egyenleg és egyéb nyilvántartások beállítását olyan állapotba állítja, amely létezne,
ha a pozíciót soha nem zárták le. Ez további kockázatokat vonhat maga után, az Ügyfél további
veszteségeit vagy akár a nyitott pozíció bezárását is a stop out mechanizmuson keresztül.
A Társaság referenciaintézményektől származó ajánlatait, megrendeléseit vagy tranzakcióit,
amelyek alapján meghatározott CFD-k árát meghatározzák, visszavonhatjuk vagy
visszavonhatjuk a Társaságtól független okokból. Ebben az esetben a Társaságnak jogában áll,
azaz visszavonni az Ügyfél által megkötött tranzakciót.

Equity CFD, ETF CFD,
8.1. A részvény CFD-k vagy az ETF CFD-k részének rövid pozíciójának elfoglalása esetén a Társaság
ezt a pozíciót az alapul szolgáló eszköz megfelelő rövid eladásával ellensúlyozza. Az ilyen
tranzakciók további hitelfelvételi költségeket eredményezhetnek az Ügyfél számára az Alapul
szolgáló eszköz kölcsönzésével kapcsolatban. Ezen kapcsolódó költség összege a Társaság
ellenőrzése alatt áll. Az előzőekben említett költségeket az ügyféltől a kereskedési nap végén kell
beszerezni, és azokat a kereskedési számlán swap pontokként kell feltüntetni, és ezek jelentősen
befolyásolhatják a részvény CFD-k vagy az ETF CFD rövid pozícióért felszámított költségeket. A
pozíció becsült költségeit feltüntetik a feltételes táblázatokban, azonban azonnali hatállyal
megváltozhatnak, az Alapul szolgáló eszköz hitelfelvételi költségeitől függően.
8.2. Bizonyos esetekben az alapul szolgáló tőzsdén bizonyos alapul szolgáló instrumentumokkal kötött
ügyletek törölhetők. Ebben az esetben a Társaságnak jogában áll törölni az Ügyféllel kötött
vonatkozó, tőke CFD-k vagy ETF CFD-k vonatkozó tranzakcióit.
8.3. Ha a szintetikus részvény, a részvény CFD vagy az ETF CFD alapvető instrumentumát egy tőzsdei
tőzsdén kiveszik, és a tőzsdei listáról való részvétel kivezetésekor még mindig vannak nyitott
pozíciók a vonatkozó részvény CFD vagy ETF CFD részvényein, a Társaságnak joga van ilyen
pozíciókat lezárni. az Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
8.4. Az Ügyfélnek a társasággal folytatott kereskedelem elõtt külön meg kell ismerkednie a részvény
CFD-k vagy az ETF CFD-k kereskedelmének feltételeivel, amelyeket az ÁSZF és az Megrendelés
végrehajtási politikája ír le.
9. Állítsa le a mechanizmust
9.1.

9.2.
9.3.

Ha a kereskedési számla saját tőkéje vagy egyenlege bizonyos érték alá esik, a Társaság
bármikor lezárhatja az Ügyfél bármely nyitott pozícióját („stop”) az CFD-re az ÁSZF-ben
meghatározott szabályoknak megfelelően. Az Ügyfélnek a társasággal folytatott kereskedelem
előtt külön meg kell ismernie ezeket a szabályokat.
A mechanizmus leállítása normál piaci körülmények között fedezi az egyes kereskedési számlák
egyenlegét annak ellenére, hogy a betétbe helyezett alapok alá esjenek.
Kedvezőtlen piaci feltételek kialakulása esetén, különösen, ha áremelkedés merül fel, a Záró
pozíció végrehajtási ára a stop-mechanizmussal olyan kedvezőtlen lehet, hogy az elszenvedett
veszteségek az egyes Ügyfelek Számláinak teljes egyenlegét érinthetik.
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Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy a Megrendelés végrehajtása ne eredményezzen
automatikusan a pozíció bezárását a stop out mechanizmuson keresztül. Ez a helyzet akkor
fordulhat elő, ha:
a) A tranzakcióval kapcsolatos költségek a megnyitása után a saját tőke csökkenését
eredményezik olyan szintre, amely a Megállapodásnak megfelelően aktiválódik a stop out
mechanizmus vagy
b) a Megrendelés jelentős volumene miatt a VWAP ára erőteljesen eltér a megrendelések első
értékétől, az újonnan megnyílt pozíció értékelése pedig a saját tőke azon szintre csökkenését
eredményezi, amely a Megállapodás a stop out mechanizmusról.
9.5.
A Társaság esetleg nem köteles tájékoztatni az Ügyfelet, ha ennek megfelelõen a kereskedési
számla alaptõkéje vagy egyenlege megközelíti azt az értéket, amelyen a stop out mechanizmus
aktiválódik („margin call”). Ezt az információt a kereskedési platformon keresztül vagy más
módon is el lehet küldeni.
9.4.

10. A Számlavezetési feltételek
A Megállapodás aláírása előtt az Ügyfélnek meg kell ismerkednie és vállalnia kell a
Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos összes költséget és díjat. Különösen a Számlák
vezetésével és vezetésével kapcsolatos költségeket, a Tranzakciók megkötésével kapcsolatos
költségeket és jutalékokat, valamint a társaság által a Megállapodással összhangban
felszámított egyéb díjakat és jutalékokat érinti. Az Ügyfelet tudomásul veszik, hogy a
szolgáltatások nyújtásáért az egyes piacokon más költségek és adók is felmerülhetnek,
amelyeket az Ügyféltől behajtanak és a Társaságon keresztül fizetnek.
10.2. Az Ügyfél által kötött vagy a tőke CFD-kben vagy az ETF CFD-kben megkötött vagy beadott
ügylet megkövetelheti a Társaságtól, hogy fedezeti ügyletet kössön az Alap instrumentumban
egy vagy több Alap tőzsdén és / vagy egy vagy több Partnerrel. Abban az esetben, ha az Ügyfél
megrendelést tesz vagy kötvény-CFD-kben és / vagy EFT CFD-kben tranzakciót köt, a Társaság
a jelen Megállapodás alapján jogosult arra, hogy saját számlájára olyan pénzeszközeket
használjon, amelyek az Ügyfél által letétbe helyezett Névérték vagy Margin értékét képezik.
fiókjába. Ebből a célból a Társaság jogosult értékpapírokkal egyenértékű pénzeszközöket a
Társaságnak átutalni a Társaságnak, és átutalhatja azokat a Társaság vállalati számlájára, és
átutalhatja a Partnerre annak érdekében, hogy megbízást adjon és / vagy fedezeti ügyletet
kössön. az alapul szolgáló tőzsdén vagy a partnerrel. Ezeket a pénzeszközöket továbbra is
egyenlegként jelenítjük meg az Ügyfél számláján.
10.3. Egyes esetekben a Társaság letétkezelők vagy brókerek igénybevételével is ellátja
szolgáltatásait. A brókeri vagy letétkezelői szolgáltatások alapelvei azokra a szervezetekre
alkalmazandó szabályokon alapulnak. Az Ügyfélnek tudnia kell, hogy e körülmény miatt az
ügyfél jogait eltérően lehet szabályozni, mintha az Ügyfél lakóhelye szerinti országban
alkalmazandó jog lenne. Abban a helyzetben, amikor a Társaság az Ügyfél Kereskedési
Számláján nyilvántartott pénzügyi eszközöket a Letétkezelő által a Társaság számára
fenntartott omnibusz számlán helyezi letétbe, a Társaság az omnibusz számla aláírója, és a
Kereskedési Számlatulajdonos jogosult a nyilvántartott pénzügyi eszközökre. egy ilyen
omnibusz számlán, a Társaság által a Kereskedési Számlán megadott összegben. A kereskedési
számlatulajdonosok pénzügyi instrumentumait a letétkezelő vagy a társaság pénzügyi
eszközeitől elkülönítve őrzik. Ha bármilyen okból nincs lehetőség a Kereskedési
Számlatulajdonosok pénzügyi instrumentumainak külön tartására, a Társaság köteles az
Ügyfeleket szükségtelen késedelem nélkül értesíteni.
10.4. A fenti 10.2. Vagy 10.3. Pontban leírt esetben a Társaság felel a letétkezelő és / vagy a partner
kinevezéséről, a megállapodásra alkalmazandó alapon:
a) jogi rendelkezések;
b) előírások;
c) az adott piacon hatályos piaci szabályok, szokások és / vagy piaci gyakorlatok;

10.1.
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d) A c) pontban említett törvények, rendeletek, szokások és gyakorlatok alapján állami vagy
vállalati intézmények, piaci szereplők vagy más piaci szereplők által kibocsátott kötelező
érvényű jogi aktusok, különösen állásfoglalások, határozatok, indítványok, irányelvek és /
vagy utasítások, meghatározott egységeknek és a nagyközönségnek címezve (a
továbbiakban: alkalmazandó rendelkezések), a megállapodás egyéb rendelkezéseire is
figyelemmel.
10.5. Az alkalmazandó rendelkezésekre is figyelemmel, a Társaság nem felel a letétkezelő, a bróker
és / vagy a partner által nyújtott szolgáltatások nem megfelelő végrehajtásáért, különösen a
letétkezelő és az ügynöki szolgáltatások miatt, ha a szolgáltatások hiánya vagy nem megfelelő
végrehajtása olyan körülményekből származik, amelyekért a társaság nem felelős . A
letétkezelő és / vagy a partner által nyújtott szolgáltatások feltételei a letétkezelőre és / vagy
a partnerre alkalmazandó rendelkezéseken alapulnak.
10.6. Az ügyfelek pénzügyi instrumentumainak és / vagy alapjainak a társaság letétkezelőjén,
partnerén és / vagy vállalati számláján történő megőrzése a pénzeszközöknek a társaságra
történő átutalása esetén a letétkezelő, partner és / vagy üzletmenet folytonosságával
kapcsolatos megnövekedett kockázattal jár. a társaság (fizetésképtelenség, felszámolás, a
megállapodás megsértésének vagy felmondásának kockázata). Általában véve az
intézményeknél vezetett számlák, ideértve az omnibus számla (ka) t, különféle kockázatokkal
állnak szemben, beleértve a potenciális kockázatot arra, hogy egy (1) számlának tekintsék őket
abban az esetben, ha az a pénzintézet, amelyben az alapokat tartják, nemteljesítésre kerül.
Ilyen körülmények között bármely alkalmazható betétbiztosítási rendszer az ügyfél mint az
Omnibus-számla végső haszonélvezőjének figyelembevétele nélkül alkalmazható. Ezen felül
szanálási intézkedéseket lehet hozni ilyen esetben, ideértve az Ügyfél pénzeszközeinek
behajtását.
10.7. A Társaság fizetésképtelensége vagy mulasztása vagy a Társaság által az Ügyfél nevében
végzett ügyletekben részt vevő felek fizetésképtelensége vagy mulasztása (ideértve korlátozás
nélkül a brókereket, a végrehajtási helyszíneket és a likviditást nyújtó szolgáltatásokat is)
vezethet, hogy a pozíciókat az Ügyfél hozzájárulása nélkül felszámolják vagy bezárják. ennek
eredményeként az Ügyfél veszteségeket szenvedhet. A társaság fizetésképtelenségének
valószínűtlen esetben az elkülönített ügyfél pénzeszközeit nem lehet felhasználni a társaság
hitelezőinek történő megtérítésre. Ha a Társaság nem képes eleget tenni a törlesztési
igényeknek, akkor az elfogadható igénylőknek joguk van a Befektetői Kompenzációs Alap általi
kártérítésre az alábbiak szerint.
11. Technológiai korlátozások és béta szolgáltatások
11.1.

11.2.

11.3.

A kötelező érvényű megállapodás aláírása azt jelenti, hogy az Ügyfél ismeri és elfogadja a
Társaság által biztosított kereskedési platformok és kereskedési számlák speciális technológiai
jellemzőit. Ez különösen a kereskedési számla működésének módjára, a megbízások
teljesítésének módjára, a számlákhoz elektronikus úton történő hozzáférés korlátozásának
lehetőségére vonatkozik, amely a telekommunikációt, hardvert vagy hardvert szolgáltató
harmadik felek által nyújtott szolgáltatások esetleges hibás működése miatt merül fel. szoftver
infrastruktúra. Az Ügyfél visel minden olyan következményt és költséget, amely a Számlákhoz
való hozzáférés hiánya, valamint a Tranzakció elektronikus úton és telefonon történő
végrehajtásának lehetőségeinek korlátozása miatt, amelyeket a Társaság nem befolyásolhat.
A kereskedési számlákat ideiglenesen fel lehet függeszteni olyan okok miatt, amelyek a
Társaság ellenőrzése alatt állnak. Ez letilthatja, késleltetheti vagy más módon befolyásolhatja
a Tranzakció megfelelő végrehajtását, amiért az XTB nem vállal felelősséget.
Az Ügyfél önként vállalhatja, hogy részt vesz a Társaság új termékeinek és szolgáltatásainak
tesztelési periódusaiban. Ebben az esetben az ilyen új termékek és szolgáltatások további
kockázatot okozhatnak az Ügyfél számára, amelyet az ÁSZF ír le. Mielőtt beleegyezik abba,
hogy részt vegyen az ilyen tesztelési periódusokban („Beta szolgáltatások”), az Ügyfélnek
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alaposan meg kell ismernie az ÁSZF-ben leírt Beta Szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat
és kockázatokat.
12. Egyéb alapvető információk
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Az Ügyfél elismeri, hogy eltérő rendelkezés hiányában a Társaság nem működik
együtt olyan szervezetekkel, ideértve a természetes személyeket és a szervezeti
egységeket sem, amelyek közvetve vagy közvetve bróker tevékenységeket
végeznek befektetési tanácsadásokból, portfóliókezelésből vagy más hasonló
szolgáltatásokból, a társaság számláján történő fellépés révén vagy önmagukban.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság semmilyen más szervezetet vagy
személyt nem felhatalmaz arra, hogy a Társaság számláján bármilyen
készpénzbetétet vagy egyéb eszközt megkapjon az Ügyféltől, és az Ügyfélnek
mindenkor a Tranzakciók megkötéséhez szükséges pénzeszközöket kell befizetnie,
csak a készpénzben. A Megállapodással összhangban megadott számla.
A Társaság alkalmazottai tevékenységével vagy a fent említett személyekkel vagy
szervezetekkel való együttműködéssel kapcsolatos bármilyen aggály esetén az
Ügyfélnek mindenkor kapcsolatba kell lépnie a Társasággal.
Eltérő rendelkezés hiányában az Ügyfél az Ügyleteket közvetlenül a Társasággal
köti meg, és nem járhat el más személy ügynökeként vagy meghatalmazottjaként.
Az Ügyfél senkit sem hatalmazhat fel arra, hogy az Ügyfél nevében megkösse
a Tranzakciókat, kivéve, ha a Társaság kifejezi beleegyezését.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten másként nem rendelkezik, az
Ügyfél
által a Társasághoz intézett összes utasítást az Ügyfél független
befektetési döntésének kell tekinteni. Az Ügyfélnek befektetési döntéseit mindig
saját megítélése alapján kell alapoznia. A Társaság nem nyújt pénzügyi, jogi
adószabályozási vagy egyéb tanácsadást a Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatban vagy
egyéb módon. A Társaság nem nyújt befektetési tanácsadási szolgáltatásokat.
Magától értetődik, hogy a Társaság által szolgáltatott vagy rendelkezésre bocsátott
piaci kommentárok, hírek vagy egyéb információk nem jelentnek tanácsot.

13. Végső reprezentációk
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.1. A Megállapodás aláírása előtt az Ügyfél gondosan mérlegeli, hogy a tőzsdén kívüli
pénzügyi eszközök megfelelőek-e neki, figyelembe véve az Ügyfél befektetési ismereteit és
tapasztalatait, a kockázati toleranciát és a veszteségek felvállalásának képességét, a pénzügyi
forrásokat, a szükséges technológiákhoz való hozzáférést és egyéb fontos információkat.
tényezők.
13.2. A Nyilatkozat elfogadásával az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a pénzügyi eszközök
kereskedelmével kapcsolatos befektetési kockázatokkal és pénzügyi következményekkel,
különösen azokkal, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy egy bizonyos pénzügyi eszköz ára
függhet az értékpapírok, határidős ügyletek, tőzsdei árfolyamoktól. árfolyamok, nyersanyagok,
áruk, tőzsdei indexek vagy más alapul szolgáló eszközök árai.
Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben tudatában van annak, hogy a nagy pénzügyi
tőkeáttétel miatt a tőzsdén kívüli pénzügyi instrumentumokkal való származékos ügyletek
kereskedelme szigorúan összekapcsolódik azzal a lehetőséggel, hogy az Ügyfél súlyos pénzügyi
veszteségeket szenvedjen, még az alapul szolgáló eszköz kismértékű megváltozása esetén is.
Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben tudatában van annak, hogy a pénzügyi
instrumentumok tranzakcióiban nem lehet profitot szerezni anélkül, hogy vállalná a
veszteségek kockázatát.
Az Ügyfél kijelenti, hogy pénzügyi helyzete stabil és elegendő ahhoz, hogy befektethessen a
Pénzügyi Eszközökbe.
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13.6.
13.7.

A pénzügyi instrumentumok nyereségére vonatkozó garanciákat hamisnak kell tekinteni.
Az Ügyfél mentesíti a Társaságot a felelősségtől az Ügyfél által a tőzsdén kívüli pénzügyi
eszközökkel végzett tranzakciók eredményeként elszenvedett veszteségekért. Minden kétséget
kizáróan az ügylet megkötését az Ügyfél független döntésének kell tekinteni.
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