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Általános rendelkezések
A.
Vállaljuk, hogy őszintén, tisztességesen, szakszerűen és ügyfeleink érdekeinek megfelelően járunk el. Ennek a
kötelezettségnek a hatékony érvényesítése érdekében elfogadtuk a Megbízás-végrehajtási irányelvet (a
továbbiakban: „Irányelv”), amely meghatározza a Megbízások teljesítésének részletes elveit. Céljuk, hogy a
lehető legjobb eredményeket érjék el Ügyfeleink számára.
B.
Ez a házirend szerves részét képezi az „X-Trade Brokers DM S.A. tulajdonjog-vételi vagy eladási megbízások
teljesítéséből, valamint a tulajdonjogi számlák és készpénzszámlák vezetéséből álló szolgáltatások nyújtásáról
szóló előírásoknak”. (a továbbiakban: „Általános rendelkezések”). A házirend az XTB webhelyén érhető el, és a
megadott dokumentummal együtt kell elolvasni és értelmezni.
C.
Ez a házirend a lakossági ügyfelekre (beleértve a tapasztalt ügyfeleket is) és a szakmai ügyfelekre vonatkozik. Az
Ügyfél besorolásáról részletes információ az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ügyfelek osztályozási
politikájában található az XTB weboldalán.
D.
Az Ügyfél érdeke szerint járunk el. Ezért minden szükséges lépést megteszünk az ügyfelek számára a lehető
legjobb eredmények elérése érdekében. Ebben a tekintetben figyelembe vesszük a Házirendben előírt tényezőket
és kritériumokat. A házirend teljesítése során nem mindig garantáljuk a legjobb eredmények elérését az Ügyfél
számára.
E.
Bizonyos esetekben nem vagyunk kötelesek, vagy képtelenek vagyunk a lehető legjobb eredmények elérése
érdekében cselekedni. Ez kifejezetten azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor meghatározza a Megbízás
teljesítésének feltételeit. A megrendelést az ily módon meghatározott különleges feltételek szerint teljesítjük.
F.
A megbízás végrehajtási rendszer kiválasztásakor különösen olyan tényezőket veszünk figyelembe, mint a
pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz ára és a megbízás teljesítésének költségei, egy adott szervezet
megbízhatósága, az adott személy által kínált szolgáltatások köre entitás, a további együttműködés perspektívái
és az együttműködés eddigi menete (adott esetben).
G.
Ezt a szabályzatot évente legalább egyszer felülvizsgáljuk, és amikor jelentős változás történik. Jelentős változás
az, amely hatással van arra, hogy az ügyfelek megrendeléseinek végrehajtása során a lehető legjobb
eredményeket érjük el. Értékeljük, hogy történt-e jelentős változás. Ezután korrekciót veszünk figyelembe a
legjobb kivitel elérésének képességét befolyásoló tényezők rangsorában.
H.
Értesítjük az Ügyfelet a Házirend bármilyen változásáról, az Általános rendelkezések vonatkozó rendelkezései
alapján.
I.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy - az általunk nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt - a függőben lévő
megrendelések:
•
meghatározott érvényességi idővel, vagy
•
meghatározott érvényességi idő nélkül (az úgynevezett Good Till Canceled - ÁSZF, aktív, amíg az
Ügyfél nem törli)
az OMI-n, a szintetikus részvényeken, a részvények CFD-jén és az ETF CFD-nél egy adott munkamenet
befejeztével a megrendelőlapon a Szervezett piacon és az alaptőzsdén nem tartják fenn elsőbbségüket
(megrendelésüket). Ez a helyzet különleges jelentőséggel bírhat az alacsony volatilitású pénzügyi eszközök
esetében.
J.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a két kereskedési platform - az xStation és a Meta Trader - között, amelyeket az
Ügyfélmegbízások kiszolgálására biztosítunk, technológiai különbségek vannak, amelyek befolyásolják a Megbízás
végrehajtási módját. Ennek a hatásnak a terjedelmét a Házirend írja le.
I. CFD típusú pénzügyi instrumentumok (különbözeti szerződések)
1.

Alkalmazási terület
1.1.
A Házirend ezen fejezete a CFD-kkel kapcsolatos, a szabályozott piacon vagy alternatív kereskedési rendszeren
kívül végrehajtott összes Megbízásra vonatkozik.

2.

Általános rendelkezések
2.1.
Megbízásának teljesítése érdekében megkötött Tranzakciók második feleként járunk el. A vonatkozó jogszabályi
előírásoknak és az összeférhetetlenség megelőzésének belső eljárása szerint működünk.
2.2.
Megbízásait tőzsdén kívül (OTC) hajtják végre, azaz a szabályozott piacon vagy egy multilaterális kereskedési
platformon kívül, melyekkel Ön elfogadja.
2.3.
Az összeférhetetlenség esetén az alapvető magatartási szabályokról, ideértve az ösztönzők befogadását és
továbbítását is, részletes információk találhatók az X-Trade Brokers Dom Maklerski SA XTB-n elérhető, az
érdekkonfliktusok kezelésének általános elveiről szóló tájékoztatójában. Weboldal (kattintson ide).
2.4.
Az Ügyfelek megbízásainak teljesítése előtt független árforrással történő összehasonlítással ellenőrizzük a
felajánlott megbízás végrehajtási árának piacképességét.
A megbízások teljesítésének helye
3.1.
Tekintettel arra, hogy az Ügyféllel kötött pénzügyi tranzakciók másik feleként járunk el, a CFD pénzügyi
instrumentumokra vonatkozó megbízások teljesítésének helye az XTB.
3.2.
Ha fedeznünk kell a pozíciónkat, a folyamat utólagos módban zajlik. Ez azt jelenti, hogy először az Ügyfél
megbízását hajtjuk végre, és csak ezután hajtjuk végre saját fedezeti ügyletünket. Ezért a fedezeti végrehajtás
nem befolyásolja az Ön Megrendelését, és semmilyen módon nem függ attól. A pozíció fedezésének céljából
likviditási szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek aktuális listája elérhető az XTB weboldalán
(kattintson ide).
3.3.
Figyelembe véve, hogy a Megbízás teljesítésének helye az XTB, mint a tranzakció másik fele, és a Megbízásokat a
kereskedési rendszeren kívül hajtják végre, Ön a partner hitelkockázatának is ki van téve. Ezért a tranzakcióból
eredő kötelezettségünket az ügylethez kapcsolódó cash flow végső elszámolása előtt kivételes esetekben nem
teljesíthetjük. Kérésére további információkat nyújtunk a Megbízások ilyen végrehajtásának következményeiről.
3.4.
Évente egyszer közzétesszük az XTB weboldalon elérhető információkat a legjobb megbízások végrehajtási
rendszereiről (kattintson ide).

3.
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4.

Megbízás végrehajtásának kritériumai
4.1.
Minden ésszerű lépést megteszünk az Ügyfél számára a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Ebben
figyelembe vesszük a pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz árát, a megbízás teljesítésének költségét,
az ügylet megkötésének és teljesítésének sebességét és valószínűségét, a megbízás volumenét és jellegét,
technológiai stabilitását és egyéb tényezők.
4.2.
A következő tényezőket adjuk meg a fenti tényezőknek a Megbízás végrehajtási folyamatában:
Legmagasabb rang:
a.
A pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz ára - az áraknak maximálisan tükrözniük kell az alapul
szolgáló eszközök piaci árait;
b.
a Tranzakció megkötésének sebessége és valószínűsége - a Megbízás teljesítésének a lehető
legrövidebbnek kell lennie, és a teljesített Megbízások százalékának a lehető legmagasabbnak kell lennie.
Magas rang:
a.
Megbízásmennyiség - befolyásolhatja az árat az adott pénzügyi eszköz vagy alapul szolgáló eszköz
rendelkezésre álló likviditása miatt;
b.
technológiai stabilitás - ésszerű erőfeszítéseket teszünk a technológia legmagasabb minőségének és
stabilitásának biztosítása érdekében, és intézkedéseket alkalmazunk a megrendelések lehető legjobb
végrehajtása érdekében;
c.
A megrendelések végrehajtásának költségeit - például: spreadek, swap pontok és jutalékok - a
legversenyképesebb szinten állítjuk be.
Átlagos rang:
a.
A Megbízás jellege - befolyásolhatja az árat az adott Pénzügyi Eszköz vagy Alapvető Eszköz rendelkezésre
álló likviditása miatt. Az Ügyfelek megrendeléseit a beérkezésük sorrendjében hajtjuk végre, hacsak a
Szerződés másként nem rendelkezik, az Ön által a Megrendeléshez megadott feltételeket, a Megrendelés
jellege miatt, vagy ha a Megrendelés ilyen sorrendje nem érdeke.
Alacsony rang:
a.
Egyéb tényezők.
4.3.
A lakossági ügyfelek tekintetében a legjobb eredményt általában a Megbízás teljesítésével kapcsolatos ár és
költségek figyelembevételével határozzák meg (fedezik az összes felmerült költséget, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak egy ilyen Megbízás teljesítéséhez).
4.4.
Azonnal értesítjük Önt minden olyan körülményről, amely megakadályozza a Megbízás végrehajtását.
4.5.
Használhatjuk vállalkozóink szolgáltatásait egyes megrendelések végrehajtásához.

5.

Az árajánlatok
5.1.
A kereskedési napokon a pénzügyi eszközök árát szisztematikusan idézzük a megfelelő mögöttes eszközök árai
alapján.
5.2.
A pénzügyi eszközök kereskedési napjainak részletes leírása az XTB webhelyén elérhető Kondíciós táblázatokban
található.
5.3.
A tranzakciós árakat a Kereskedési Számlán az XTB weboldalán feltüntetett referenciaintézmények által
rendelkezésre bocsátott aktuális árak alapján jegyzik.
5.4.
A kriptovalutákon alapuló CFD-instrumentumok pénzügyi instrumentumárainak kialakításának részletes leírása az
XTB weboldalán érhető el (kattintson ide).
5.5.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítására, hogy a tranzakciós árak nem térnek el lényegesen az
alapul szolgáló eszközök jó hírű információs szolgáltatások által valós időben közzétett áraitól.

6.

Megbízás végrehajtása
6.1.
Általános rendelkezések
6.1.1.
Az azonnali megrendelések az Ön által megadott áron teljesülnek (az Általános rendelkezések ellentétes
rendelkezéseire is figyelemmel). Elutasíthatjuk azonban megrendelését, de nem muszáj. Ez vonatkozhat
azokra a Megbízásokra, amelyeket egy olyan pillanatban hajtanak végre, amelyekben a Referenciaintézmény
által biztosított Alapul szolgáló eszköz ára eltér a Megrendelés árától a Standard Tranzakciós Spread érték
legalább 0,5-ével. Egy adott pénzügyi eszköz szokásos ügyleti elosztását a kondíciós táblázat határozza meg.
6.1.2.
A stop megbízások és a limit megbízások csak akkor adhatók le, ha egy adott pénzügyi eszközzel
kereskednek. Azzal a fenntartással azonban, hogy elfogadhatjuk ezeket a megbízástípusokat a Kereskedési
Napokon kívül, a Kondíciós Táblázatokban meghatározott kiválasztott Pénzügyi Eszközök kiválasztott
Kereskedési Platformján.
6.1.3.
A piacmegnyitáskor a stop megbízásokat és a limit megbízásokat mindig a lehető legjobb áron hajtjuk végre,
amelyet egy adott pillanatban fel tudunk ajánlani, anélkül, hogy további megerősítést kellene kérnünk tőled.
Stop megbízás esetén ez az ár kevésbé lehet előnyös, mint amit a megrendelésben feltüntetett. Az azonnali,
piaci, limit és stop megbízások új pozíció nyitásakor csak akkor hajthatók végre, ha a Nyílt Pozíciók teljes
névleges értéke, beleértve a nyitandó pozíciót, euróban kifejezve nem haladja meg a maximális portfólió
névleges értékét.
6.1.4.
Lemondhatjuk a függőben lévő megbízást, ha a kereskedési számláján lévő egyenleg 0-val egyenlő, erről
előzetesen tájékoztatunk, vagy ha a kereskedési számláján lévő szabad pénzeszközök jelentősen nem
elegendőek a függőben lévő megbízás végrehajtásához.
6.1.5.
Fordított tranzakciót köthet a kereskedési számla jelenleg tulajdonában lévő nyitott pozícióval, ha annak
megkötését követően a kereskedési számláján lévő szabad pénzeszközök nem negatívak.
6.2.
A CFD-re vonatkozó külön szabályok
Basic számla
6.2.1.
A kereskedési napok során a stop megbízások és a limit megbízások nem adhatók ki egy alapszámlára, ha a
Megbízás aktiválásának ára és az aktuális pénzügyi eszköz ára közötti abszolút különbség, valamint stop
megbízás és limit megbízás kívüli leadása esetén a kereskedési napok, az utolsó pénzügyi eszköz ára
alacsonyabb, mint az adott pénzügyi eszköz minimális határa. A kereskedési napokon kívül a stop
megbízások és a limit megbízások nem adhatók ki egy alapszámlára, ha a Megbízás aktiválásának ára és az
utolsó pénzügyi eszköz ára közötti abszolút különbség alacsonyabb, mint az adott pénzügyi eszköz minimális
határa. A határértékek az XTB webhelyén érhetők el. Emelhetjük a korlátokat, ha ezt gazdasági adatok
közzététele (az XTB weboldalán elérhető „Gazdasági naptár” szakasz alapján) vagy az adott pénzügyi eszköz
árának jelentős változásai indokolják.

2

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. | ul. Ogrodowa 58 | 00-876 Warszawa | www.xtb.com/pl

6.2.2.

A piacnyitáskor emelhetők a korlátok, pl. vasárnap 11:00 órakor. A standard határértékek általában 10-20
percen belül visszaállnak rögzített értékekre, korlátozott likviditás és megnövekedett volatilitás esetén
azonban ez az időszak hosszabb lehet.
6.2.3.
CFD-vel történő tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás egy alapszámlára a következő módon adható
meg:
a)
azonnali Megbízás leadásával a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális árán;
b)
limit megbízás leadásával (vételi limit; eladási limit; nyereség felvétele „t / p”);
c)
stop megbízás leadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s / l”).
6.2.4.
A basic számla CFD-re vonatkozó limitrendelések az Ön által megadott áron, vagy kedvezőbb áron kerülnek
végrehajtásra. Stop vételi és eladási megbízások az első rendelkezésre álló piaci áron kerülnek végrehajtásra,
miután a piaci ár eléri vagy meghaladja az Ügyfél által megadott árat.
6.2.5.
A legmagasabb kiindulási határértékek:
a)
vételi limit megbízások esetén - az aktuális Ask ár;
b)
eladási stop megbízások - az aktuális vételi ár.
A legalacsonyabb kiindulási határértékek:
c)
eladási limit Megbízások esetén - az aktuális Ajánlati ár;
d)
vételi stop megbízások esetén - az aktuális Ask ár.
Az összes felsorolt alaphatárt ki kell igazítani a pénzügyi instrumentumok határértékeinek megfelelően.
6.2.6.
Stop loss megbízások CFD-k esetén egy alapszámlára a nyílt piacon garantáltan az Ügyfél által megadott áron
kerülnek teljesítésre. A piacnyitás pillanatában a stop loss megbízásokat az aktiválási feltétel teljesülése után
az első rendelkezésre álló piaci áron hajtják végre. Ez az ár kevésbé lehet előnyös, mint amit a
megrendelésben feltüntet.
Standard számla
6.2.7.
CFD-vel történő tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás a szokásos számlán a következő módon
adható le:
a)
azonnali Megbízásnak a Kereskedési Számlán közzétett aktuális CFD áron, vagy a Kereskedési Számlán
közzétett aktuális CFD áron történő piaci Megbízás leadásával - az Ügyfél számára elérhető ajánlat
függvényében, az XTB weboldalán vagy a Kondíciós táblázatok;
b)
limit megbízás leadásával (vételi limit, eladási limit, nyereség felvétele „t / p”);
c)
stop megbízás leadásával (stop vétel, stop eladás, stop loss “s / l”).
6.2.8.
A standard számlára vonatkozó CFD-k piaci megrendelései a VWAP (volumennel súlyozott átlagár) alapján
kerülnek végrehajtásra. A kereskedési számlán a piaci megbízás leadása előtt feltüntetett árak csak
tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A Tranzakció végrehajtásának végső árát a teljesítés után
adják meg. A piaci megbízás elutasításra kerül, ha a megbízás mennyisége meghaladja az adott pillanatban
az XTB-ben rendelkezésre álló likviditást.
6.2.9.
A CFD limit megbízásai egy standard számlára az Ügyfél által megadott áron, vagy kedvezőbb áron kerülnek
végrehajtásra. Piaci végrehajtási módú standard számlák esetében a módszer más. Ha a Megbízás volumene
az Ügyfél által megadott áron teljesíthető, vagy meghaladja az adott pillanatban rendelkezésre álló likviditást,
akkor a Megbízást a rendelkezésre álló maximális mennyiségen kell teljesíteni. A fennmaradó része a
Megrendelés teljesítésének vagy törlésének pillanatáig aktív.
6.2.10.
A standard számlára vonatkozó CFD-re vonatkozó végződések a jelen Megbízások szintjének
aktiválásakor kötelező piaci áron kerülnek végrehajtásra. Azonnali végrehajtási módú standard számlák
stop megbízásai (beleértve a stop loss megbízásokat is) az első elérhető piaci áron kerülnek
végrehajtásra, miután a piac elérte vagy meghaladta az Ügyfél által jelzett árszintet. Ez az ár kevésbé lehet
előnyös, mint az Ügyfél által a Megrendelésben feltüntetett ár. Piaci végrehajtási módban a szokásos számlák
leállítási megbízásai a piaci Megbízás végrehajtási szabályainak megfelelően kerülnek végrehajtásra, miután a
piac elérte vagy meghaladta az Ügyfél által jelzett árszintet. Piaci módú végrehajtás esetén, ha az Ügyfél
megbízási mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló likviditást, a Megbízást elutasítják. Az elutasítás utáni
stop loss megbízás az Ügyfél által meghatározott paraméterekkel kerül helyreállításra, és az aktiválási
feltétel teljesülése után az első elérhető piaci áron kerül végrehajtásra.
6.2.11.
A lehető legmagasabb határértékek:
a)
vételi limit megbízások esetén - az aktuális Ask ár;
b)
eladási stop megbízások - az aktuális vételi ár.
A lehető legalacsonyabb határértékek:
c)
eladási limit Megbízások esetén - az aktuális Ajánlati ár;
d)
vételi stop megbízások esetén - az aktuális Ask ár.
Professional számla
6.2.12.
CFD-vel történő tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás szakmai számlára a következő módon adható
meg:
a)
a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális árfolyamon piaci megbízás leadásával;
b)
limit megbízás leadásával (vételi limit, eladási limit, nyereség felvétele „t / p”);
c)
stop megbízás leadásával (stop vétel, stop eladás, stop loss “s / l”).
6.2.13.
A professzionális számlához tartozó CFD-re vonatkozó piaci megrendeléseket a VWAP (volumennel súlyozott
átlagár) alapján hajtják végre. A kereskedési számlán a piaci megbízás leadása előtt feltüntetett árak csak
tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A Tranzakció végrehajtásának végső árát a teljesítés után
adják meg. Egy piaci megbízás elutasításra kerül, ha annak volumene meghaladja az adott pillanatban az
XTB-ben rendelkezésre álló likviditást.
6.2.14.
A CFD limitáras megrendelései egy professzionális számlához az Ügyfél által megadott áron, vagy kedvezőbb
áron kerülnek végrehajtásra. Ha a Megbízás volumene az Ügyfél által megadott áron teljesíthető, vagy
jobban meghaladja az adott pillanatban rendelkezésre álló likviditást, akkor a Megbízás a rendelkezésre álló
maximális mennyiségen teljesül. A fennmaradó része a Megrendelés végrehajtásának vagy törlésének
pillanatáig aktív lesz.
6.2.15.
A professzionális számla CFD-jének stop megbízásai (ideértve a stop loss megbízásokat is) a
megbízások aktiválásának pillanatában érvényes piaci áron kerülnek végrehajtásra, a piaci megbízás
végrehajtásának szabályaival összhangban. Ha az aktiválás pillanatában a Megrendelés mennyisége
meghaladja a rendelkezésre álló likviditást, a Megrendelést el kell utasítani. Az elutasítás utáni stop loss
megbízás az Ügyfél által meghatározott paraméterekkel kerül helyreállításra, és az aktiválási feltétel
teljesülése után az első elérhető piaci áron kerül végrehajtásra.
6.2.16.
A lehető legmagasabb határértékek:
a)
vételi limit megbízások esetén - az aktuális Ask ár;

3

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. | ul. Ogrodowa 58 | 00-876 Warszawa | www.xtb.com/pl

b)
eladási stop megbízások - az aktuális vételi ár.
The lowest possible limits:
c)
A lehető legalacsonyabb határértékek:
d)
vételi stop megbízások esetén - az aktuális Ask ár.
6.3.
6.3.1.

A szintetikus részvényekre, a részvény CFD-kre és az ETF CFD-kre vonatkozó részletes szabályok
A szintetikus részvények, a részvény CFD-k és az ETF CFD jellemzői miatt az ezen instrumentumokra
vonatkozó Megbízások leadásának és végrehajtásának szabályai bizonyos szempontból eltérhetnek a fent
jelzett standard CFD-szabályoktól. Bármely szintetikus részvény, részvény CFD vagy ETF CFD tranzakció
megkötése előtt tisztában kell lennie azzal, hogy az ilyen típusú pénzügyi eszközök különböző típusú
megbízásai hogyan kerülnek végrehajtásra, és hogyan befolyásolhatják az ügylet árát.
6.3.2.
Szintetikus részvény, részvény CFD vagy ETF CFD ügylet végrehajtására vonatkozó megbízás a következő
módon adható le:
a)
piaci megbízás kibocsátásával a kereskedési számlán közzétett szintetikus részvény, részvény CFD
vagy ETF CFD aktuális árán;
b)
limit megbízás leadásával (buy limit, sell limit, take profit “t/p”);
c)
stop megbízás leadásával (buy stop, sell stop, stop loss “s/l”).
6.3.3.
A szintetikus részvényekre, a részvény CFD-kre és az ETF CFD-kre vonatkozó piaci megrendeléseket a VWAP
(volumen súlyozott átlagár) alapján hajtják végre. A kereskedési számlán a piaci megbízás leadása előtt
feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A Tranzakció végrehajtásának végső
árát a teljesítés után adják meg. Ha az alapul szolgáló tőzsdén egy mögöttes eszközt felfüggesztenek, az
adott alaptőzsdén kötelező szabályok szerint a piaci megbízás addig marad aktív, amíg a kereskedést meg
nem folytatják vagy a megbízást elutasítják.
6.3.4.
A szintetikus részvényekre, a részvény CFD-kre és az ETF CFD-kre vonatkozó piaci megrendelések,
amelyeknek a piaci árra gyakorolt hatása jelentős lehet, automatikusan fel lehet osztani az alapul szolgáló
tőzsdére egymást követően elküldött részekre. Ennek a folyamatnak a célja a Megbízás végrehajtásának
legjobb árának megszerzése és a Megbízás piaci árra gyakorolt hatásának korlátozása.
6.3.5.
A szintetikus részvényekre, a részvény CFD-re vagy az ETF CFD-re vonatkozó limit megbízásokat az Ügyfél
által megadott áron, vagy kedvezőbb áron hajtják végre. Ha az Ön által megjelölt vagy teljesíthető megbízási
mennyiség meghaladja az adott pillanatban rendelkezésre álló likviditást, akkor a Megbízást a rendelkezésre
álló maximális mennyiségen kell teljesíteni. A fennmaradó része a Megrendelés teljesítésének vagy törlésének
pillanatáig aktív.
6.3.6.
A szintetikus részvények, a részvény CFD-k vagy az ETF CFD-k stop megbízásai a piaci megbízások
végrehajtásának szabályai szerint olyan piaci áron kerülnek végrehajtásra, amely a jelen Megbízás egy adott
szintjének aktiválásakor kötelező.
6.3.7.
A lehető legmagasabb határértékek:
a)
Buy limit megbízásoknál – a jelenlegi Ask érték;
b)
Sell stop megbízásoknál – a jelenlegi Bid érték.
A lehető legalacsonyabb határértékek:
c)
Sell limit megbízásoknál – a jelenlegi Bid érték;
d)
Buy stop megbízásoknál – a jelenlegi Ask érték.
6.3.8.
A kereskedési időn kívül leadott függőben lévő Megbízások esetében a referenciaár a kereskedési platformon
látható utolsó vételi vagy eladási ár. Ha az alapul szolgáló tőzsdén az ügylet megkötésének szakaszában, a
piac előtti körülmények között az alapul szolgáló eszköz piaci ára a kereskedési platformon látható utolsó
árhoz viszonyítva változik, akkor a függőben lévő megbízás a a házirend elutasítható.
6.3.9.
A meghatározott időkorlát nélkül leadott szintetikus készletek, részvény CFD-k vagy ETF CFD-k korlátozása
és leállítása megbízások mindaddig aktívak maradnak, amíg az Ügyfél a megbízást teljes mértékben teljesíti
vagy törli.
7.
A megbízás végrehajtásának ideje
7.1.
Az Ügyfelek megbízásait a beérkezésük sorrendjében hajtjuk végre, hacsak a Szerződés másként nem
rendelkezik, a Megbízó által az Ügyfél által meghatározott feltételek, a Megbízás jellege, vagy ha a Megrendelés
ilyen sorrendje nem érdeke. A piacnyitás során a Megbízások teljesítésének idejére vonatkozó általános szabályok
nem érvényesek.
7.2.
Az Általános rendelkezések részletes rendelkezéseinek fenntartásával a CFD nyitott pozícióját az Ügyfél
beleegyezése nélkül bezárják az Ügyfél beleegyezése nélkül, a pozíció megnyitásának napjától számított 365 nap
elteltével, az adott időszak után általunk megadott első Pénzügyi instrumentum áron, kivéve, ha:
a)
Ön bezárja a pozíciót;
b)
az Általános rendelkezésekben leírt helyzetekben érvényesítjük a Tranzakció korábbi lezárásának jogát.
A megbízás teljesítésének szokásos ideje
7.3.
Kiszámoljuk az Ügyfelek előző negyedévi teljesítésének szokásos szokásos idejét, és tájékoztatás céljából
nyilvánosságra hozzuk az XTB weboldalán (kattintson ide).
7.4.
Nem vagyunk kötelesek az Ügyfél Megbízását normál idő alatt végrehajtani. Akkor sem vagyunk felelősek Önnel
szemben, ha megrendelését nem az XTB Weboldalán meghatározott szokásos időben hajtjuk végre.
7.5.
Az általunk biztosított megbízás teljesítésének szokásos ideje nem garantált idő, hanem csak egy historikus idő,
amelyet csak tájékoztatási célból biztosítunk Önnek.
7.6.
A megbízás végrehajtása késhet. A megbízás az alábbi esetek egyikében sem hajtható végre a szokásos időben:
a)
az informatikai rendszerek és a teleinformatikai hálózatok meghibásodása;
b)
az alapul szolgáló eszközök árainak felfüggesztése vagy lezárása vagy más hasonló helyzetek;
c)
árrések;
d)
a szolgáltató téves árajánlata vagy likviditása;
e)
késedelem az adatátvitelben;
f)
az alapul szolgáló eszköz árainak jelentős volatilitása;
g)
alacsony likviditás az alapul szolgáló eszköz piacán;
h)
kivételes piaci események az alapul szolgáló eszköz piacán;
i)
Vis maior körülmények;
j)
a tranzakció végrehajtásának meghatározott feltételeinek meghatározása egy adott mögöttes piacon;
k)
piacnyitás;
l)
makrogazdasági adatok közzététele;
m)
jelentős piaci események;
n)
részletes utasítások az Ügyféltől;
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o)
p)

7.7.

Az adott pénzügyi instrumentumokra vonatkozó megbízás teljesítési feltételek;
a tranzakció likviditási szolgáltató általi megerősítésére vagy végrehajtására vár (a részvény CFD és
OMI eszközökre vonatkozó megbízások tekintetében);
q)
függőben lévő megbízás végrehajtása;
r)
a megállapodásban meghatározott egyéb körülmények.
Az Ügyfél kérésére tájékoztatást adunk az adott Megbízás teljesítésének időpontjáról és a késedelem lehetséges
okairól, ugyanolyan módon ahogyan a beérkező panaszok is kivizsgálásra kerülnek (az Általános rendelkezések
alapján).

8.
Spread Változások
A Pénzügyi instrumentumok árainak rögzített vagy változó (lebegő) felárral történő jegyzésének elvét alkalmazzuk. Az
árajánlatok részletes szabályait lásd az Általános rendelkezésekben.
9.
Megbízás Volumene
A megbízást elutasítjuk vagy töröljük, ha annak összege meghaladja a Kondíciós táblázatban megadott maximális értéket.
10.

Különbségek a kereskedési platformok között
10.1. A nyitott pozíció értékének és típusának megfelelő swap pontok kiszámítása a nap végén az Ügyfél megbízásait
kiszolgáló kereskedési platformtól függ, és a következő szabályok szerint történik:
a)
az xStation Kereskedési Platformon: a Kereskedési Számla swap pontokkal történő jóváírása vagy
terhelése a hét minden napjának éjfélkor, a napi árfolyamnak megfelelően történik;
b)
a Meta Trader kereskedési platformon: a kereskedési számla jóváírása vagy felszámítása swap
pontokkal:
I.
éjfélkor a napi árfolyam szerint – Hétfőtől csütörtökig;
II.
éjfélkor a napi háromszoros arány szerint – Pénteken;
III.
nem alkalmazható – Szombat és Vasárnap.
Függetlenül attól, hogy a Megbízások kiszolgálására használt Kereskedési Platformra vonatkoznak-e, a fenti
swap-pontok számítási szabályai nem vonatkoznak a nap végén nyitott pozícióra a kiválasztott Pénzügyi Eszközök
esetében, amelyek részletes swappont-számítási szabályait a Specifikációs Táblázat tartalmazza.
10.2. A tőkeáttétel értékének az általános rendelkezések és a kondíciós táblázat szerinti változása, az okuktól
függetlenül:
a)
nincs hatása az xStation Trading Platformon nyitott pozíciójának jelenleg letiltott biztosítékára;;
b)
kiigazítja a nyitott pozícióhoz jelenleg letiltott biztosíték értékét, amely a tőkeáttétel új értékének
figyelembevételével történik - a Meta Trader Trading Platformban.
10.3.
Az Ügyfél megbízásait kiszolgáló kereskedési platform típusa befolyásolja, hogy mi történik a visszaváltott
ügylet következtetéseivel az Ügyfél számláján jelenleg lévő nyitott pozícióra vonatkozóan:
a)
az xStation Kereskedési Platformban: A két visszafordított ügylet közül csak az egyikre kiszámított
kaució - amelynél a biztosíték összege a kondíciós táblázat szerint magasabb - blokkolva van. Ez a
mechanizmus akkor is érvényes, ha a tranzakciókat más tőkeáttételi érték alkalmazásával nyitották
meg;
b) a Meta Trader kereskedési platformon: a nyitott pozícióra vonatkozó letét jelenleg blokkolt értékét 50%
-ra állítják, és a szükséges biztosíték fennmaradó 50% -át az újonnan megnyílt fordított tranzakcióhoz
blokkolják.
10.4.
A Meta Trader kereskedési platformban a számla állapotsorának egyes elemeinek neve eltérhet az Általános
rendelkezésekben megadott definícióktól.

11.

A megbízások végrehajtásának ellenőrzése
Figyelemmel kísérjük a jelen Szabályzat végrehajtását: ellenőrizzük az árajánlatok minőségét (ideértve a jegyzett árak
piacképességét is), a kereskedési platformon végrehajtott ügyleti ár eltérések ellenőrzésével, az Ügyfelek által benyújtott
Megbízásokkal kapcsolatos panaszok figyelemmel kísérésével és vállalással a megbízás teljesítésének független
értékelése egy belső ellenőrzés vagy belső ellenőrzés részeként.

II. Szervezett piaci eszközök (OMI)
1.

Alkalmazási terület
1.1.
A házirend ezen szakasza a megjelölt Szervezett Piacokon teljesített és a Szervezett Piaci Eszközökre (OMI)
vonatkozó összes Megbízásra vonatkozik.
1.2.
Megbízást teljesítő Brókeren keresztül működhetünk a piacon.

2.

Megbízás végrehajtási tényezők (OMI)
2.1.
Az Ügyfelek megbízásait a KBC Bank N.V.-n keresztül hajtjuk végre. Az Ügyfél megbízásainak teljesítését a lehető
legjobb eredményének biztosítása érdekében a Bank a következő tényezőket veszi figyelembe:
a)
OMI érték;
b)
a Megbízás teljesítésével kapcsolatos költségek;
c)
a tranzakció ideje és sebessége;
d)
a Tranzakció megkötésének valószínűsége és a könnyű elszámolás;
e)
Megbízás mennyisége;
f)
a megrendelés sajátos jellemzői.
2.2.
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan ellenőrizzük, hogy a KBC Bank N.V.
megfelelően teljesíti-e az Ügyfél megbízásait, a 2.1 szakasz szerint. politikájának. Ezen felül haladéktalanul
tájékoztatjuk Önt minden olyan körülményről, amely megakadályozza a Megrendelés megfelelő végrehajtását.

3.

A megbízás teljesítésének kritériumai az ügyfél érdeke szerint
3.1.
A legjobb hatást az OMI árának és a megbízás teljesítéséhez kapcsolódó költségek, valamint az Ügyfélnek
közvetlenül a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeinek figyelembevételével határozzák meg,
ideértve a tranzakciót végrehajtó intézmény által felszámított díjakat is, a tranzakció jóváhagyása és
elszámolása, valamint a megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb díjak.

4.

A megbízás végrehajtásának helye
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Az ügyfelek megbízásait egy szabályozott tőzsdepiacon vagy egy multilaterális kereskedési platformon (MTF)
hajtják végre.
Az Ügyfél megbízásait egy külföldi közvetítőn, azaz a KBC Bank N.V.-n keresztül hajtjuk végre, amely kereskedési
rendszerekben hajt végre megbízásokat, részletesen:
a)
GPW, NYSE, NASDAQ, LONDON SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Brussels,
Euronext Paris, Euronext Lisbona, Six Swiss Exchange, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid Nasdaq OMX
(Helsinki, Copenhagen, Stockholm), Oslo Bors – OMI esetében amelyek részvények;
b)
LONDON SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Paris, GPW, Bolsa de Madrid – az
OMI esetében, amelyek ETF befektetési alapok;
c)
GPW, NYSE, NYSE ARCA, NASDAQ, LONDON SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Paris, Euronext Lisbona, Six Swiss Exchange, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid,
Nasdaq OMX (Helsinki, Copenhagen, Stockholm), Oslo Bors – a közös befektetési intézmények
részvényeinek és részesedési jogainak.
Kötelesek vagyunk megtenni minden szükséges intézkedést annak megakadályozására, hogy a különböző
megbízásokat végrehajtó intézmények díjakat vagy jutalékokat számoljanak fel és gyűjtsenek be az Ügyféltől,
ami diszkriminatív lenne velük szemben.
Tájékoztatjuk Önt, ha megváltozik az a szervezet, amelyen keresztül a szolgáltatást külföldi piacon nyújtják, vagy
ha egy másik szervezettel további megállapodást kötünk az ilyen szolgáltatások nyújtására.
Évente egyszer közzétesszük a legjobb megbízás-végrehajtási rendszerekről szóló információkat. Ez az információ
az XTB weboldalán érhető el (kattintson ide).

5.

A megrendelés végrehajtásának általános szabályai
5.1.
Az Ön megbízásait azonnal, megbízhatóan és gyorsan teljesítjük a beérkezés sorrendjében, kivéve, ha:
a)
másképp döntött; vagy
b)
a megbízás jellege vagy piaci viszonyai lehetetlenné teszik egy adott végrehajtási módszer alkalmazását;
vagy
c)
adataink szerint az Ön érdekei eltérő megközelítést igényelnek.

6.

Az OMI megbízások teljesítésének részletes szabályai
6.1.
Az OMI jellemzői miatt az ezekre az instrumentumokra vonatkozó megbízások leadásának és végrehajtásának
szabályai bizonyos szempontból eltérhetnek az irányelvet jelző CFD standard szabályaitól. Bármely OMI
tranzakció megkötése előtt tisztában kell lennie azzal, hogy az ilyen típusú pénzügyi instrumentumok különböző
típusú megbízásai hogyan kerülnek végrehajtásra, és hogyan befolyásolhatják az ügylet árát.
6.2.
A tranzakció végrehajtása az OMI-n a következő módon adható le:
a)
a Kereskedési Számlán közzétett OMI aktuális árfolyamon piaci megbízás leadásával;
b)
limit megbízás leadásával (buy limit, sell limit);
c)
stop order leadásával (buy stop, sell stop).
6.3.
Az OMI-n keresztüli piaci megbízások a VWAP-on (volumennel súlyozott átlagáron) teljesülnek. A kereskedési
számlán a piaci megbízás leadása előtt feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A
Tranzakció végrehajtásának végső árát a teljesítés után adják meg. Ha az alapul szolgáló tőzsdén egy mögöttes
eszközt felfüggesztenek, az adott alaptőzsdén kötelező szabályok szerint a piaci megbízás addig marad aktív,
amíg a kereskedést meg nem folytatják vagy a megbízást elutasítják.
6.4.
Az OMI-ra vonatkozó piaci megrendeléseket, amelyeknek a piaci árra potenciálisan jelentős hatása van, egy
végrehajtó bróker elutasíthatja, vagy automatikusan feloszthatja őket a piacra egymás után küldött részekre. A
megbízás részenkénti végrehajtása a megbízás végrehajtásának potenciálisan legjobb árának megszerzésére és a
megbízás piaci árra gyakorolt hatásának korlátozására irányul.
6.5.
Az OMI limit megbízásai az Ügyfél által megadott áron, vagy kedvezőbb áron kerülnek végrehajtásra. Ha a
megbízás volumene az Ügyfél által megjelölt áron teljesíthető, vagy jobban meghaladja az adott pillanatban
rendelkezésre álló likviditást, akkor a megbízást a rendelkezésre álló maximális mennyiségben kell teljesíteni. A
fennmaradó része a megbízás teljesítésének vagy törlésének pillanatáig aktív.
6.6.
Az OMI stop megbízásai a piaci megbízások végrehajtásának szabályai szerint olyan piaci áron kerülnek
végrehajtásra, amely a jelen megbízás egy adott szintjének aktiválásakor kötelező.
6.7.
A lehető legmagasabb határértékek:
a)
buy limit Megbízásoknál – a jelenlegi Ask érték;
b)
sell stop Megbízásoknál – a jelenlegi Bid érték.
A lehető legalacsonyabb határértékek:
c)
sell limit Megbízásoknál – a jelenlegi Bid érték;
d)
buy stop Megbízásoknál – a jelenlegi Ask érték.
6.8.
A kereskedési időn kívül leadott függőben lévő megbízások esetében a referenciaár a kereskedési platformon
látható utolsó vételi vagy eladási ár. Ha az alapul szolgáló tőzsdén az ügylet megkötésének szakaszában, a piac
előtti körülmények között az OMI ára a Kereskedési Platformon látható utolsó árhoz viszonyítva változik, a
függőben lévő, az irányelvnek megfelelően meghatározott árkorláttal rendelkező megbízás elutasította.
6.9.
A megbízások korlátozása és az OMI-nél megadott határidő nélküli leállítása mindaddig érvényben marad, amíg
az Ügyfél teljes mértékben végrehajtja vagy törli a megbízást.

6

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. | ul. Ogrodowa 58 | 00-876 Warszawa | www.xtb.com/pl

