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1.

Általános

Leírás

BASIC, STANDARD,
PROFESSIONAL

BASIC PREMIUM, STANDARD PROFESSIONAL FLAT PREMIUM,
PROFESSIONAL PREMIUM DÍJ1)

PROFESSIO NAL FLAT DÍJ
IUM1)
PREM
Ingyenes

Számla nyitása és
zárása

Ingyenes

Havi számlavezetési díj

Díjmentes vagy max. 10 EUR 2)

Díjmentes vagy max. 10 EUR 2)

Fix költség alul feltüntetve **

Fix költség alu l feltüntetve **

Pénzkivételi díj,
amennyiben a kivét
500 PLN alatti összeg

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

Telefonos kiutalási
kérelem díja

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Havi vagy napi
kimutatások készítése
papíralapon és annak
kiküldésének díja

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

Papíralapon bármilyen
más jelentés készítése,
kérelmek és
szabályozások
változásáról értesítés,
és az új verziójú
szabályozás kiküldése

300 PLN

300 PLN

300 PLN

300 PLN

Késedelmi kamat

Törvényes késedelmi kamat

Törvényes késedelmi kamat

Törvényes késedelmi kamat

Törvényes késedelmi kamat

Pénzeszköz
elhelyezésének díjai

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%
EUR - 0,70%

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%
EUR - 0,70%

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%
EUR - 0,70%

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%
EUR - 0,70%

Ingyenes

Ingyenes

Pénzeszköz
elhelyezésének díjai
PayU gyors befizetési
rendszeren keresztül
Díj minden egyes
esetben a megbízások
teljesítéséről szóló
papír alapú
napi jelentések /
megerősítések
elkészítésekor és
elküldésekor
Megismételt
dokumentum
előkészítés
kulcsinformációkról az
XTB által, úgynevezett
"KID" iratok,
papíralapon való
kiküldésének díja
Díj a tárolt Pénzügyi
Eszközök és készpénzkimutatások
elkészítéséért és
elküldéséért, illetve a
fizetett költségekről és
díjakról papír alapon.
Az ügyfelek számláján
keletkező kamat az
ÁSZF 4.18-as pontja
alapján
Jutalék a
PROFESSIONAL vagy
PROFESSIONAL
PREMIUM számlákon
nyitott pozíciók után
nyitásnál és zárásnál

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%

50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes előkészítés esetén és
a napi végrehajtásról szóló jelentés
küldésekor

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%

50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a futárszolgálati
költségek díja minden egyes előkészítés
esetén és a napi végrehajtásról szóló
jelentés küldésekor

50 EUR + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
50 EUR + 0,3 EUR minden kinyomtatott
futárszolgálati költségek díja
oldalért + a futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt
minden egyes megismételt
kulcsinformációkról
szóló kulcsinformációkról szóló dokumentum
dokumentum előkészítés esetén és
előkészítés esetén és küldésekor
küldésekor

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%

50 EUR (napi) + 0,3 EUR

50 EUR (napi) + 0,3 EUR
minden kinyomtatott oldalért
minden kinyomtatott oldalért
+ a futárszolgálati költségek + a futárszolgálati költségek
díja minden egyes
díja minden egyes
előkészítés esetén és a napi előkészítés esetén és a napi
végrehajtásról szóló jelentés
végrehajtásról szóló jelentés
küldésekor
küldésekor
50 EUR + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt
kulcsinformációkról szóló
dokumentum előkészítés
esetén és küldésekor

50 EUR + 0,3 EUR minden
50 EUR + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
kinyomtatott oldalért + a
50 EUR + 0,3 EUR minden kinyomtatott
futárszolgálati költségek díja
futárszolgálati költségek díja
oldalért + a futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt
minden egyes megismételt tárolt Pénzügyi
minden egyes megismételt tárolt
Pénzügyi Eszközök és készpénz- Eszközök és készpénz-kimutatások, illetve tárolt Pénzügyi Eszközök és
a fizetett költségek és díjak elkészítéséért készpénz-kimutatások, illetve
kimutatások, illetve a fizetett
és elküldéséért
a fizetett költségek és díjak
költségek és díjak elkészítéséért és
elkészítéséért és elküldéséért
elküldéséért

Jelentéstételi szolgáltatás,
amelyet a tranzakció-jelentések
átruházásának X-Trade Brokers
DM S.A. részére történő
lebonyolításával szabályoznak,
az Ügyfél pénzügyi partnere
vagy nem pénzügyi szereplője.

PLN – 0,66%
CZK - 0,77%

50 EUR + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt
kulcsinformációkról szóló
dokumentum előkészítés
esetén és küldésekor
50 EUR + 0,3 EUR minden
kinyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt
tárolt Pénzügyi Eszközök és
készpénz-kimutatások, illetve
a fizetett költségek és díjak
elkészítéséért és elküldéséért

Éves átlagos kamat 0% és 2%között

2,50 GBP/3,50 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/11 TRY/16 RON/100 CZK 1 Lot után, kivétel a Részvény CFD-k, ETF CFD-k és Szintetikus
Részvények, valamint kriptovaluta eszközök

Ingyenes

Jutalék a
PROFESSIONAL vagy
PROFESSIONAL
PREMIUM számlákon
nyitott pozíciók után
nyitásnál és zárásnál

Eszköz

Jutalék

Lot szám3)

BITCOIN
ETHEREUM

3,5 EUR*
3,5 EUR*

1
10

RIPPLE

3,5 EUR*

10000

LITECOIN

3,5 EUR*

100

DASH

3,5 EUR*

10

ETHERCLASSIC

3,5 EUR*

100

BITCOINCASH

3,5 EUR*

10

EOS

3,5 EUR*

1000

STELLAR

3,5 EUR*

10000

ADABTC

3,5 EUR*

10

BCHBTC
DSHBTC

3,5 EUR*
3,5 EUR*

1
1

EOSBTC

3,5 EUR*

1

ETHBTC

3,5 EUR*

1

IOTABTC
LTCBTC

3,5 EUR*
3,5 EUR*

1
1

TRXBTC

3,5 EUR*

1

XLMBTC

3,5 EUR*

1

XMRBTC
XRPBTC

3,5 EUR*
3,5 EUR*

1
1

NEOBTC

3,5 EUR*

1

XEMBTC

3,5 EUR*

1

ZECBTC

3,5 EUR*

1

EOSETH

3,5 EUR*

10

TRXETH

3,5 EUR*

10

*2,5 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/11 TRY/16 RON/100
Levonandó jutalék az
olasz eszközök

Fix díjak a nemzetközi törvények értelmében, értékei a következők 4):
Tranzakció értéke
0-2500 EUR
2500- 5000 EUR

Díj
0,25 EUR
0,5 EUR

kereskedése után az
olasz törvények
értelmében: ITA.40,

5000- 10 000 EUR

ITA.40., ITA.40..,
ITA.40+ és ITA40.cash
eszközöknél

1.

2.
Jutalék mértéke a
PROFESSIONAL FLAT
DÍJ és PROFESSIONAL
FLAT DÍJ PREMIUM
ajánlat esetén

1 EUR

10 000- 50 000 EUR
5 EUR
50 000- 100 000 EUR
10 EUR
100 000- 500 000 EUR
50 EUR
500 000- 1 000 000 EUR
100 EUR
1 000 000 EUR felett
200 EUR
Professional Flat Díjszámla típus esetén (beleértve a Premiumsszámla típust is), az alapdíj EUR 199 amely automatikusan kerül levonásra
havonta az ügyfél hozzájárulásával. A Professional Flat Díj ajánlat számlájának fenntartására vonatkozó havi díjak minden hónap elején
kerülnek felszámításra, vagy később, ha az adott pillanatban nem áll rendelkezésre az összeg az Ügyfél előző hónapban történt kereskedési
nagyságából adódóan:
a. 199 EUR-val egyenértékú – ha a forgalom magasabb volt az előző hónapban mint 49,99 Lots
b. 499 EUR-val egyenértékú – ha a forgalom magasabb volt az előző hónapban 50 és 499,99 Lot között volt
c. 1499 EUR-val egyenértékú – ha a forgalom magasabb volt az előző hónapban mint 500 Lots 4)
Amennyiben az ajánlat a hónap 20-ik napjáig került elfogadásra a jóváírások a második havi használattól kezdődnek, ha az ajánlat
regisztrációja a hónap 21-ik napja után történik, akkor a jóváírások a harmadik hónaptól kezdődnek.
1. hónap
adott hónap 20-ik napjáig
(a 20-ik nap is ide értendő)
21-e után (ide értve
21-ét is)

199 EUR

2. hónap
A havi díj az első hónapban
generált forgalomtól függ

199 EUR

-

3. hónap
A havidíj a második
hónapban generált
forgalomtól függ
A havi díj az első és a
második hónapban
generált forgalomtól
függ

3. Mindkét esetben a díjat az Ügyfél által kereskedett forgalom határozza meg az adott hónapban, mindkét esetben a 199 EUR díj az ajánlat
élesítésekor kerül felszámításra. Amennyiben az Ügyfél lemondja ezt a szolgáltatást a hónap elején, a díjat a teljes hónapra vonatkozóan
állapítjuk meg, és a következő hónap elején kerül levonásra. Tranzakciók hiányában nem számítunk fel díjat.
1)

A számla 2017. április 1-től kikerült a kínálatból. A díjak és jutalékok csak a 2017. április 1-től, a kínálatban elérhető számlatípusokra vonatkozik. 2)
Ha az Ügyfél számláján az utolsó 365 napban nem volt sem pozíció nyitás, sem pozíció zárás, akkor 10 eurós díj kerül felszámításra. Hiányos egyenleg esetén az
Ügyfél számláján maradt összeg egésze kerül levonásra. A díj az ügyfél kereskedési számlájának pénznemére kerül átváltásra. 3)
A díj az FTT adó mértéke alapján kerül levonásra a következő napon, ha a pozíció napon túlra tolódik.
4)

A kriptovaluta eszközök esetén 1 lot érték 10 lot ETHEREUM, 10000 lot RIPPLE, 100 lot LITECOIN és 10 lot DASH mennyiségnek felelnek meg.

2.

Jutaléktáblázat Részvény CFD-k és ETF CDF-k esetén
Piac
Illetékek és jutalékok Részvény CFD-k és ETF CFD-k
eszközök kereskedésére vonatkozóan bizonyos
piacokon1)

Az ügyfél által elkülönítésre kerülő fedezeti
szint az adott piacon2)

Részvény CFD-k USA

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 USD

15,00%

Részvény CFD-k NagyBritannia

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

0,00%

Részvény CFD-k Nagy- a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 10 USD Britannia Nemzetközi
piacon

0,00%

Részvény CFD-k Portugália

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

Részvény CFD-k a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR
Spanyolország
Részvény CFD-k Németország
Részvény CFD-k Csehország
Részvény CFD-k
Franciaország

Részvény CFD-k Olaszország

25,00%
21,00%

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

26,375%

a tranzakciónévértékének 0,25%-a vagy minimum 300 CZK

15,00%

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 5 EUR

28,00%

a tranzakció névértékének 0,08% -a vagy minimum 5 EUR+ a tranzakció névértékének
0,07%-a3)
Fix díjak a nemzetközi törvények értelmében, értékei a következők3):
Tranzakció értéke
Díj
0-2500 EUR
0,25 EUR
2500- 5000 EUR
0,5 EUR
5000- 10 000 EUR
10 000- 50 000 EUR
50 000- 100 000 EUR

1 EUR
5 EUR
10 EUR

26,00%

100 000- 500 000 EUR
500 000- 1 000 000 EUR
1 000 000 EUR felett

50 EUR
100 EUR
200 EUR

Részvény CFD-k Svájc

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

35,00%

Részvény CFD-k Hollandia

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

15,00%

Részvény CFD-k Belgium

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

30,00%

Részvény CFD-k Dánia

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

27,00%

Részvény CFD-k Finnország

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

20,00%

Részvény CFD-k Norvégia

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

25,00%

Részvény CFD-k Svédország

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

30,00%

ETF CDF-k Európa

a tranzakciónévértékének 0,08%-a vagy minimum 8 EUR

30,00%

ETF CFD-k USA

a tranzakciónévértékének0,08%-a vagy minimum 8 USD

30,00%

1)
2)
3)

3.

A díj az X-Trade Árfolyam Táblázatának megfelelően kerül átváltásra annak a kereskedési számlának a pénznemében, amelyiken a tranzakciót végrehajtották
Az XTB az Ügyfél számlájáról vonja le a megfelelő összeget.
A díj az FTT adó mértéke alapján kerül levonásra a következő napon, ha a pozíció napon túlra tolódik.

Szintetikus Részvények díjainak táblázatai (“close-only” mód van érvényben – új pozíciók nyitása tilos)

Piac

A származtatott ügyletekre vonatkozó jutalékok
–Szintetikus Részvények esetén az egyes
piacokon 1)

Díj az adott piacon az
Ügyfélnek
fizetendő
osztalék egyenértékéből
levonva 2)

Pénznemátváltás díja 3)

Szintetikus Részvények Belgium

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR

30,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Franciaország

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR + a tranzakció névértékének 0,20%-a (FTT
illeték)

28,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Spanyolország

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR

19,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Hollandia

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR

15,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Németország

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR

26,375%

0,5%

Szintetikus Részvények Lengyelország

a tranzakció névértékének 0,25%-a vagy minimum 25
PLN

19,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Portugália

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
EUR

25,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Csehország

a tranzakció névértékének 0,25%-a vagy minimum
300 CZK

15,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Svájc

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
CHF + a tranzakció névértékének 0,075 % -a
(tranzakciós illeték)

35,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Egyesült Királyság

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
GBP + a tranzakció névértékének 0,5 %-a (tranzakciós
illeték)

0,00%

0,5%

Szintetikus Részvények UK International

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
GBP + a tranzakció névértékének 0,5 %-a (tranzakciós
illeték)

0,00%

0,5%

Szintetikus Részvények Olaszország

Szintetikus Részvények Egyesült Államok
1)

a tranzakció névértékének 0,08%-a vagy minimum 8
EUR + a tranzakció névértékének 0,07%-a4) Fix díjak
a nemzetközi törvények értelmében, értékei a
következők: 4):
Tranzakció értéke
Díj
0-2500 EUR

0,25 EUR

2500- 5000 EUR

0,5 EUR

5000- 10 000 EUR

1 EUR

10 000- 50 000 EUR

5 EUR

50 000- 100 000 EUR

10 EUR

100 000- 500 000 EUR

50 EUR

500 000- 1 000 000 EUR

100 EUR

1 000 000 EUR felett

200 EUR

a tranzakció névértékének 0,10%-a vagy minimum 8
USD + a tranzakció névértékének 0,00221%-a
(tranzakciós illeték)

26,00%

0,5%

30,00%

0,5%

A díj az XTB Árfolyam Táblázatának megfelelően kerül átváltásra annak a kereskedési számlának a pénznemében, amelyiken a tranzakciót
végrehajtották
2)Az XTB az Ügyfél számlájáról vonja le a megfelelő összeget.

Minden devizakonvertálásból származó nyereség vagy veszteség, jutalék, részvényilleték (swap) 0,5%-ig engedélyezett, ahogy azt az ÁSZF is tartalmazza.

3)

Példa
Egy EUR-ban jegyzett CFD eszközön nyitott long pozíció, amennyiben USD-ben vezetett a számla, a következő átváltási árfolyammal rendelkezik: EURUSD eladási ár*
(1+0,5%). Short pozíció esetén az átváltás az EURUSD vételi ár* (1+0,5%) váltással jelentkezik.
Egy USD-ben jegyzett CFD eszközön nyitott long pozíció, amennyiben EUR-ben vezetett a számla a következő átváltási árfolyammal rendelkezik: EURUSD vételi ár*
(1+0,5%). Short pozíció esetén az átváltás az EURUSD eladási ár* (1+0,5%) váltással jelentkezik. 4)
Minden tranzakció Szintetikus részvényeken ITA.40, ITA.40., ITA.40.. és ITA.40+, melyeknél az eszközök mögöttes termékei olaszországi részvénypiaci eszközök, a FTT
(pénzügyi tranzackiósadó) alapját képezik.

4. Szabályozott piaci eszközök (Organised Market Instruments - OMI)
Tranzakciók Jutalékai
Az OMI-vel kapcsolatos ügyletek jutaléka (részvények, ETF-ek) 1)
A tarifa az összes bejegyzett számlán a 100
000 EUR forgalom naptári hónapon belüli
eléréséig érvényes
0%, minimum 0 EUR

Vámtarifa minden kereskedelemre, miután az
összes bejegyzett számla 100 000 EUR
összesített forgalmát meghaladta egy naptári
hónapon belül 3)4)
0.2%, minimum 10 EUR

Valutaátváltási díj 2)

0,5%

A díjat át kell számítani arra a pénznemre, amelyben a számlát vezetik, a tranzakció végrehajtásának pillanatában az XTB árfolyama szerint.
Az OMI-n folytatott kereskedéssel és vállalati műveletekkel kapcsolatos összes valutaátváltásra az ÁSZF-ben meghatározott árfolyam tetején 0,5% -os árrés vonatkozik.
Példa:
A USD-számlán EUR-ban jegyzett részvények és ETF-ek (OMI) long pozícióinak nyitása az XTB árfolyamának megfelelő átváltásra kerül, a következő minta alapján: EURUSD ask ár * (1 + 0,5%). A short
pozíciót az EURUSD bid ár * (1-0,5%) alapján átváltják.
Az USD számlán USD-ban jegyzett részvények és ETF-ek (OMI) long pozícióinak nyitása az XTB árfolyamának megfelelő átváltásra kerül, a következő minta alapján: EURUSD bid ár * (1-0,5%). A rövid
pozíció az EURUSD ask ár * (1 + 0,5%) alapján átváltásra kerül.
3) Példa: Vegyünk egy forgatókönyvet, amikor az ügyfél egy hónapon belül ötször kereskedik. Az első 4 ügylet halmozott értéke 95 000 EUR. Az ötödik ügylet (Németországban jegyzett
részvényvásárlás) névértéke 7 500 EUR. Az ebben az esetben felszámított jutalék megegyezik a minimális 10 EUR összeggel ([2 500 EUR x 0,2%] <10 EUR).
4) A 100 000 EUR küszöbértéket 2020. október 12-től kell alkalmazni.
1)
2)

Jutalékok és/vagy adók helyi felügyeleti rendelkezések alapján
Piac

Díj/Adó 1)

Mérték

Franciaország

FTT

0,3%-a a névértéknek 2)

USA

Sec Fee

Nagy-Britannia

Stamp Duty Reserve Tax (írországi székhellyel rendelkező szervezetek által
kibocsátott értékpapírok esetében)
Stamp Duty Reserve Tax (Írországon kívüli székhellyel rendelkező szervezetek által
kibocsátott értékpapírok esetében)
PTM Levy

Olaszország
1)
2)

3)

FTT

0,00221%-a az eladott
részvények értéknek
1%-a a tranzakció
névértékének
0,5%-a a tranzakció
névértékének
1 GBP/tranzakció, ha a teljes
kereskedés értéke nagyobb
mint 10 000 GBP 3)
0,1%-a a tranzakció
névértékének 4)

Az adók a tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon kerülnek levonásra.
FTT alkalmazása
•
olyan tranzakcióknál, amelyek a tulajdonjog hatékony átruházását eredményezik, ahol a kibocsátó ország Franciaország;
•
olyan részvények kereskedésénél, ahol a társaság kapitalizációj az 1 milliárd eurót meghaladja, itt megtalálható az érintett jegyzett társaságok jegyzéke:
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP

A PTM Levy az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken vagy a Man-szigeten bejegyzett társaságok értékpapírjainak kereskedésekor fizetendő, és amelyek
részvényeit az Egyesült Királyság szabályozott piacán vagy multilaterális kereskedési rendszerében vásárolják.
4)

Az az adó nem vonatkozik az 500 millió EUR-nál kisebb tőkésítésű társaságok részvényeinek ügyleteire

Egyéb Díjak
Díj Típus

Ráta

Spanyolországban jegyzett értékpapírok: az
értékpapírok értékének 0,10% -a ISIN-enként
(minimum 100 EUR)
Más Piacok: 20 EUR ISIN-enként

Kimenő OMI transzfer díj

OMI átvitel különböző fiókok között az
xStationben
Befizetési igazolás

1)
2)
3)
4)
5)
6)

A beszerzési tranzakció értékének 0,5% -a /ISIN (minimum 8500 HUF) 2)
minimum 250 EUR 3) 4)

Közgyűlésen való részvételi jog igazolása

minimum 250 EUR 3) 4)

Letétkezelési díj

Éves 0,2%, naptári hónaponként minimum 10 EUR a napi átlagos
portfólióérték 250 000 EUR feletti túllépése esetén 5)6)

Minimális díjat számítanak fel azon a számlán, ahonnan az értékpapírok átkerülnek (a számla pénzneme határozza meg a díj pénznemét)
Minimális díjat számolnak fel arról a számláról, amelyről az értékpapírokat átvezetik (a számla pénzneme határozza meg a díj pénznemét)
A felszámított díj az XTB által a letétkezelőnél történő igazolás megszerzése érdekében felmerült költségektől függ
Az utasítást legalább 30 nappal a közgyűlés tervezett időpontja előtt kell benyújtani
Példa: feltételezve, hogy egy hónap átlagos napi portfólióértéke 300 000 EUR, minimum 10 EUR díjat számolunk fel ([50 000 EUR x 0,2% x 1/12] <10 EUR)
A letétkezelési díjat 2020 novemberétől alkalmazzák.

Adóvisszatartás
Az XTB Ügyfelek részvényeit a Letéteményes által vezetett összesítő számlán nyilvántartják. Osztalékfizetés esetén a forrásadó az a bank, amelyet az XTB letétkezelő adott
piacra kijelölt. Az adózónak nincs tudomása az XTB-ügyfelek (tényleges tulajdonosok) kilétéről és így az adóügyi illetőségükről. Azokban a joghatóságokban, ahol alkalmazhatók
kettős adóztatásról szóló szerződések, az adózó, mivel nem tudja meghatározni a részvények tulajdonosának adóügyi lakóhelyét, nem alkalmazhatja e kettős adóztatásról szóló
szerződések rendelkezéseit. Ilyen esetben az adózó köteles a helyi szabályozásban előírt legmagasabb forrásadó mértékét alkalmazni (pl. 30% az Egyesült Államokban jegyzett
részvényeknél, 35% a Cseh Köztársaságban jegyzett részvényeknél, 35% a Portugáliában jegyzett részvényeknél) .
A Varsói Tőzsde adatainak internetes újraelosztási díja
Magánszemélyeknek
Hozzáférés a valós idejű jegyzéshez Részvény CFD-k ajánlata, Szintetikus
Részvényajánlat, egy OMI ajánlat, Lengyelország, 1. szint
Céges/jogi személyek esetén

Ingyenes

Hozzáférés a valós idejű jegyzéshez Részvény CFD-k ajánlata, Szintetikus
Részvényajánlat, egy OMI ajánlat, Lengyelország, 1. szint
1)

150,40 PLN 1)
havonta vagy ingyenes, ha a forgalma több mint 250 000 PLN

a díj átváltásra kerül azon devizanembe, amelyen az XTB-nél vezetve van az Ügyfél számlája, az XTB által jegyzett a tranzakció végrehajtáskori árfolyamon.

7.

Általános megjegyzések

Az XTB-nél használatos egyéb díjak, költségek, letétek, pl. Spread, Margin, swap, amelyek az ügyfelet terhelhetik, leírásaik megtalálhatóak a Kondicíós Táblázatokban és a
Margin Táblázatban, amelyek az XTB honlapján elérhetőek.
8.

Az XTB árfolyam táblázata

Annak érdekében, hogy az egyes pozíciókat az ügyfél számlájának pénznemévé konvertálja, az egyes Ügyfelek tranzakcióiban az XTB vételi és eladási árfolyamokat
használ, az Alap ajánlatból az összes tranzakciós platform xStation pénzügyi eszközéhez, valamint az árucikkeken, indexeken és fémeken alapuló CFD eszközökhöz. az
MT4 platform. A Pénzügyi instrumentumok konvertálása, az MT4 Platform devizapárok árfolyamai alapján, az adott típusú Ügyfél Befektetési Számláján érvényes
árfolyamon történik. Az egyedi ajánlatok specifikációja a link alatt található.
Ha az XTB nem idéz olyan párosítást, amely lehetővé teszi az egyik Tranzakciós paraméter közvetlen átváltását a Befektetési Számla pénznemére, akkor az átváltás a
paraméter USD-re, majd a Befektetési Számla pénznemére való átváltásával történik.
Az XTB a Díjak és jutalékok táblában tájékoztatja a felmerülő további díjakról.
Az alábbi táblázatok azt az árfolyamot mutatják be, amelyet a Tranzakció adott paraméterének az Ügyfél Befektetési Számlájának pénznemévé történő átváltására
használnak.

Margin

CFD Eszközök

OMI Eszközök

(bid rate1) + ask rate2) )/2

N/A

Forex tranzakciókhoz:
Bid árfolyam — a vételi ügyletekhez,
Ask árfolyam — az eladási ügyletekhez;

Tranzakció eredmény

Egyéb CFD-k:
Bid Árfolyam – a pénzügyi eszközök esetében, amelyek
esetében közvetlen átváltási árfolyam létezik;

N/A

Ha nem létezik közvetlen konverziós árfolyam a CFDtranzakciókra, akkor az eredményt először USD-vé
konvertálják a vételi pozíciók vételi árfolyamán és az eladási
pozíciók eladási árfolyamán. Ezután a befektetési számla
pénznemére, a vételi pozíciók vételi árfolyamával és az
eladási pozíciók eladási árfolyamával.
Jutalék

Ask árfolyam

Ask árfolyam

Swap pont érték és pozíció görgetési
érték

(bid árfolyam + ask árfolyam)/2

N/A

FTT, egyéb díjak/adók

A Lengyel Nemzeti Bank előző napi hivatalos rögzítési
árfolyama szerint

A Lengyel Nemzeti Bank előző napi hivatalos rögzítési
árfolyama szerint

Vállalati tevékenységek
(osztalék, osztalékegyenérték,
osztalékegyenérték-díj, jegyzési jog
egyenértékű stb.)

Részvény CFD-k és i ETF CFD-k esetében:
Bid ráta - a pozitív cash flow-khoz
Ask Ráta - negatív cash flow-k esetén

Bid ráta - a pozitív cash flow-khoz
Ask rate - negatív cash flow-k esetén

N/A

A Díjak és jutalékok táblázatban megadott eladási
árfolyam + árrés - a megrendelésekhez
Ajánlati ráta + a Díjak és jutalékok táblázatban
megadott árrés - vételi megbízásokhoz

A vétel / eladás névértéke

1)
2)

A vásárlási tranzakció ára.
Az eladási tranzakció ára.

