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A 2014/65 / EU európai parlamenti és európai tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményeivel és működési feltételeivel kapcsolatos, a 2014/65 / EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (2017. május 25.) szóló, felhatalmazáson alapuló rendeleteinek megfelelően, valamint a meghatározott célok tekintetében, az XTB Limited köteles megfelelő és 

releváns információkat szolgáltatni a befektetési szolgáltatások harmadik felektől kapott juttatások díjairól és költségeiről a befektetési szolgáltatás vagy a kiegészítő szolgáltatás nyújtása előtt. 

Az ebben a dokumentumban bemutatott költségek csak becsült értékek. Az adott pénzügyi eszközhöz tartozó költségek pontos értékeit a Specifikációs Táblázatok  tartalmazzák. 

Minden egyes példa esetében a táblázat feltételezéseket tartalmaz a tranzakció nagyságáról, a piaci árról, a jutalék mértékéről, a potenciális spreadről és egyéb kiegészítő díjakról. Az XTB 

Limited nem kap semmilyen díjat az Ügyfél által harmadik féltől származó tranzakciókkal kapcsolatban. 
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*A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 
 

 

 

KRIPTOVALUTA CFD 
árfolyam EURUSD = 1.13 

on the day of the opening 50 days 365 days
EURUSD -0,29% -15,14% -108,68%

-120,00%

-100,00%

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

Beruházás megtérülése 
(%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Eszköz EURUSD         

Termék 
kibocsájtója  XTB LIMITED         

Tranzakció Vétel         

Mérték 1 lot         

A tranzakció 
nominális értéke € 100 000         

Felhasznált 
margin € 3 333,33         

Tranzakció zárása Spread Swap pont Jutalék 
(pozíció nyitásakor és zárásakor) Költség Beruházás megtérülése 

(%-ban)* 
  EUR - EUR - EUR - EUR -  

nyitással 
megegyező napon € -2.65 - - - € -7.00 - € 9.65 - -0.29% 

50 nap után € -2.65 - € -494.95 - € -7.00 - € 504.60 - -15.14% 

365 nap után € -2.65 - € -3,613.17 - € -7.00 - € -3,622.82 - -108.68% 

CFD Eszköz          

50 nap után 365 nap után 
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* A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 

 
 ÁRUPIACI CFD 
árfolyam EURUSD = 1.13 

on the day of the opening 50 days 365 days
BITCOIN -2,44% -10,80% -63,30%
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Beruházás megtérülése (%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Eszköz BITCOIN         

Termék 
kibocsájtója  XTB LIMITED         

Tranzakció Vétel         

Mérték 1 lot         

A tranzakció 
nominális értéke $ 3 600         

Felhasznált 
margin $ 1 800         

Tranzakció 
zárása Spread Swap pont Jutalék 

(pozíció nyitásakor és zárásakor) Költség Beruházás megtérülése (%-ban)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
nyitással 
megegyező 
napon 

$ -36.00 € -31.85 - - -$ 8.00 € - 7.00 $ -44.00 € - 38.85 -2.44% 

50 nap után $ -36.00 € -31.85 $ -150.00 € -132.74 -$ 8.00 € - 7.00 $ -194.00 € - 171.59 -10.80% 

365 nap után $ -36.00 € -31.85 $ -1,095.00 € -969.02 -$ 8.00 € - 7.00 $ -1,139.00 € - 1,007,87 -63.30% 

CFD Eszköz          

50 nap után 365 nap után 
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* A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 

 
INDEX CFD 
  

on the day of the opening 50 days 365 days
OIL -0,58% -0,58% -0,58%
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Beruházás megtérülése (%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Eszköz OIL         

Termék 
kibocsájtója  XTB LIMITED         

Tranzakció Vétel         

Mérték 1 lot         

A tranzakció 
nominális értéke $ 65 000         

Felhasznált 
margin $ 6 500         

Tranzakció 
zárása Spread Swap pont Jutalék 

(pozíció nyitásakor és zárásakor) Költség Beruházás megtérülése (%-ban)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
nyitással 
megegyező 
napon 

$ -30.00 € -26.55 - - -$ 8.00 € - 7.00 $ -38.00 €- 33.55 -0.58% 

50 nap után $ -30.00 € -26.55 - - -$ 8.00 € - 7.00 $ -38.00 € - 33.55 -0.58% 

365 nap után $ -30.00 € -26.55 - - -$ 8.00 € - 7.00 $ -38.00 € - 33.55 -0.58% 

CFD Eszköz           

50 nap után 365 nap után 

7 
 



* A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 

 

 

RÉSZVÉNY CFD 
  

on the day of the opening 50 days 365 days
ITA.40 -1,87% -1,87% -1,87%
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Beruházás megtérülés (%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Eszköz ITA.40          

Termék 
kibocsájtója 

 XTB 
LIMITED 

         

Tranzakció Vétel          

Mérték 1 lot          

A tranzakció 
nominális értéke €  100 000          

Felhasznált 
margin € 10 000          

Tranzakció zárása Spread Swap pont Átváltás díja 
Jutalék 

(pozíció nyitásakor és 
zárásakor) 

Költség 
Beruházás 

megtérülése  
(%-ban)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  
nyitással 
megegyező 
napon 

- € 80.00 - - - - € 100.00 -  - € 7.00 - - € 187.00 - -1.87% 

50 nap után - € 80.00 - - - - € 100.00 -  - € 7.00 - - € 187.00 - -1.87% 

365 nap után - € 80.00 - - - - € 100.00 -  - € 7.00 - - € 187.00 - -1.87% 

Equity CFD           

50 nap után 365 nap után 
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* A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 

 

ETF CFD 

on the day of the opening 50 days 365 days
JUVE.IT -3,37% -4,82% -13,92%
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Beruházás megtérülése (%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Eszköz JUVE.IT          
Termék 
kibocsájtója 

 XTB 
LIMITED 

         

Tranzakció Vétel          

Mérték 100 000 lot          
A tranzakció 
nominális értéke € 136 000          

Felhasznált 
margin € 27 200          

Tranzakció zárása Spread Swap pont Tranzakciós díjak 
Jutalék 

(pozíció nyitásakor és 
zárásakor) 

Költség 
Beruházás 

megtérülése 
(%-ban)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  
nyitással 
megegyező 
napon 

- €600.00 - - - - € 100.00 - - € 217.60 - - € 917.60 - -3.37% 

50 nap után - €600.00 - - € 393.00 - - € 100.00 - - € 217.60 - - € 1,310.60 - -4.82% 
365 nap után - €600.00 - - € 2,868.90 - - € 100.00 - - € 217.60 - - € 3,786.50 - -13.92% 

ETF CFD          

Eszköz SPY.US         

50 nap után 365 nap után 
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árfolyam EURUSD = 1.13 
* A beruházás megtérülését a költségek összege (spread + swap pont + jutalék) és a tranzakció névértékének hányadosaként kell kiszámítani. 

 

 

 

 

on the day of the opening 50 days 365 days
SPY.US -0,82% -4,30% -26,18%
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-15,00%
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-5,00%
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Beruházás megtérülése (%-ban) 

nyitással megegyező napon 

Termék 
kibocsájtója  XTB LIMITED         

Tranzakció Vétel         

Mérték 1 000 lot         

A tranzakció 
nominális értéke $ 275 000         

Felhasznált 
margin $ 55 000         

Tranzakció 
zárása Spread Swap pont Jutalék 

(pozíció nyitásakor és zárásakor) Költség Beruházás megtérülése  
(%-ban)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
nyitással 
megegyező 
napon 

$ -10.00 € -8.85 - - -$ 440.00 € - 389.4 $ -450.00 €-398.23 -0.82% 

50 nap után $ -10.00 €-8.85 $ -1,911.30 € -1,691.00 -$ 440.00 € - 389.4 $ -2,361.30 € -2,089.64 -4.30% 

365 nap után $ -10.00 € -8.85 $ -13,950.30 € -12,345.40 -$ 440.00 € - 389.4 $ -14,400.30 € -12,743.63 -26.18% 

50 nap után 365 nap után 
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NYILATKOZAT: Bizottság felhatalmazáson alapuló (EU) 2017/565 rendelete 2014/65 / EU európai parlamenti és európai tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti 

követelményeivel és működési feltételeivel kapcsolatos kiegésztése, a 2014/65 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2017. május 25.) szóló, felhatalmazáson alapuló rendeleteinek 

megfelelően, , valamint az említett irányelv alkalmazásában meghatározott fogalmakvalamint a meghatározott célok tekintetében, az XTB Limited köteles megfelelő és releváns információkat 

szolgáltatni a befektetési szolgáltatások harmadik felektől kapott juttatások díjairól és költségeiről a befektetési szolgáltatás vagy a kiegészítő szolgáltatás nyújtása előtt. E kötelezettség 

teljesítése érdekében az XTB Limited ezt a jelentést készítette el, amely bemutatja az Ügyfélnek a pénzügyi eszközzel vagy befektetési szolgáltatással kapcsolatos becsült költségeit. 

Az ebben a dokumentumban bemutatott költségek csak becsült értékek. Az adott pénzügyi eszközhöz tartozó költségek pontos értékeit a Specifikációs Táblázatok  tartalmazzák. 

Minden egyes példa esetében a táblázat feltételezéseket tartalmaz a tranzakció nagyságáról, a piaci árról, a jutalék mértékéről, a potenciális spreadről és egyéb kiegészítő díjakról. Az XTB 

Limited nem kap semmilyen díjat az Ügyfél által harmadik féltől származó tranzakciókkal kapcsolatban. 

FIZETÉSEK AZ XTB LIMITED ÉS A VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNE ÉS/VAGY HARMADIK FÉL KÖZÖTT 

a. Az XTB Limited közvetítői megállapodás alapján költség haszon módszer alapján az X-Trade Brokers DM S.A.-tól díját / jutalékot kaphat, ami az XTB Limited és az X-Trade Brokers DM S.A. 

közötti Megállapodás alapján történik. 

b. Az XTB Limited díjat fizthet Pertnereinek az akvizíciós vagy akció (cost-per-aquisition or action - CPA) módszer alapján az XTB Limited részére nyújtott szolgáltatások esetén az XTB 

Partnerprogramjában való részvétellel. 

A Pertnereknek fizetendő díjakat az X-Trade Brokers DM S.A. fizeti meg az XTB Limited és az X-Trade Brokers DM S.A. között meglévő szerződéses kötelezettségei szerint, amint azt fentebb 

említettük. 

EX-POST INFORMÁCIÓK A 2018. ÉV KIFIZETÉSEIRŐL 

a. A Társaság által kapott díjak/jutalékok az X-Trade Brokers DM S.A.-tól, 2018-BAN összesen 646 144 EUR.  

b. A 2018. évben a Partnerprogramban részvevőknek fizetett díjak 197 197,69 EUR. 
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