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1. Általános
Leírás

BASIC, STANDARD,
PROFESSIONAL

BASIC PREMIUM, STANDARD
PREMIUM, PROFESSIONAL
PREMIUM

Ingyenes

Ingyenes

Díjmentes vagy max. 10 EUR

Díjmentes vagy max. 10 EUR

50 PLN

50 PLN

100 PLN

100 PLN

Havi vagy napi
kimutatások készítése
papíralapon és annak
kiküldésének díja

300 PLN

300 PLN

Késedelmi Kamat

Törvényben előírt kötbér

Törvényben előírt kötbér

Számla nyitása és zárása

Havi számlavezetési díj

1)

CPénzkivételi díj,
amennyiben a kivét 500
PLN alatti összeg
Havi vagy napi
kimutatások készítése
papíralapon és annak
kiküldésének díja

Pénzeszköz
elhelyezésének díja
bankkártyával és hitel
kártyával
Pénzeszköz
elhelyezésének díjai
PayU gyors befizetési
rendszeren keresztül

1)

PLN – 0,66%
CZK - 0,77 %
EUR - 0,70 %
HUF - 0,90 %
RON - 0,87 %
USD - 0,95%

PLN - 0,66%
CZK – 0,77%
EUR – 0,70%
HUF 0,90%
RON - 0,87%
USD – 0,95%

PLN - 0,66%
CZK - 0,77%

PLN - 0,66%
CZK - 0,77 %

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

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

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

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

50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
konyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes előkészítés esetén
a kulcs informáiciós
dokumentumok küldésekor
50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
konyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt tárolt
Pénzügyi Eszközök és
készpénzkimutatások, illetve a
fizetett költségek és díjak
elkészítéséért és elküldéséért

50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
konyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes előkészítés esetén
a kulcs informáiciós
dokumentumok küldésekor
50 EUR (napi) + 0,3 EUR minden
konyomtatott oldalért + a
futárszolgálati költségek díja
minden egyes megismételt tárolt
Pénzügyi Eszközök és
készpénzkimutatások, illetve a
fizetett költségek és díjak
elkészítéséért és elküldéséért
Éves átlagos kamat 0% és 2% között

3 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP 1 Lot után, kivétel a Részvény CFD-k, ETF CFD-k és Szintetikus
Részvények, valamint kriptovaluta eszközök

Ingyenes

Ingyenes

Jutalék a CFD-k tranzakciójára kriptovaluták alapján az alábbi mennyisében
Eszköz
BITCOIN
ETHEREUM
RIPPLE
LITECOIN
BITCOINCASH

Jutalék tranzakcióra
PROFESSIONAL vagy
PROFESSIONAL
PREMIUM számlán nyitás és zárás céljából

Jutalék
3,5 EUR*
3,5 EUR*
3,5 EUR*
3,5 EUR*
3,5 EUR*

Mennyiség
1
10
10000
100
10

*3 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP
Levont jutalék következő
eszközök forgalmából:
ITA.40, ITA.40., ITA.40.,
ITA.40+ és ITA40.cash

1)

2)

A feltételezett tranzakciós értékhez kapcsolódó fix díj az alábbi táblázat szerint

Tranzakciós érték
0-2,500 EUR
2,500- 5,000 EUR
5,000- 10,000 EUR
10,000- 50,000 EUR
50,000- 100,000 EUR
100,000- 500,000 EUR
500,000- 1,000,000 EUR
1,000,000 EUR felett

2):

Költség
0,25 EUR
0,5 EUR
1 EUR
5 EUR
10 EUR
50 EUR
100 EUR
200 EUR

Ha az Ügyfél számláján az utolsó 365 napon belül nincs nyitva vagy zárva pozíció, és az elmúlt 90 napban nincs készpénzbefizetés, 10 euró díjat számítunk fel. Elegendő
pénzeszköz hiányában az Ügyfél számláján fennmaradó szabad pénzeszközök összege díjat számít fel. A díj beszedése előtt az összegeket a számla pénznemére
konvertálják.
A pénzügyi tranzakciós adóból származó Díj levonásra kerül a Tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon.

2. A részvény CFD-k és az ETF CFD jutalékának és díjának táblázata

Piac

Részvény CFD-k USA
Részvény CFD-k Nagy Britannia
Részvény CFD-k Nagy Britannia
(nemzetközi)
Részvény CFD-k Portugália
Részvény CFD-k Spanyolország
Részvény CFD-k Németország
Részvény CFD-k Csehország
Részvény CFD-k Franciaország

Illetékek és jutalékok Részvény CFD és ETF CFD eszközök
kereskedésére vonatkozóan bizonyos piacokon1)

Díj levonásra az Ügyfélnek az adott piacon járó osztalék
egyenértékéből 2)

a tranzakció értékének 0,08 %-a vagy minimum 8 USD

30.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

0.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a vagy minimum 10 USD

15.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

25.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

21.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

26.375%

A tranzakció értékének 0,25%-a,
minimum 300 CZK
0,08% of the transaction value, minimum 8 EUR

15.00%
25.50%

A tranzakció értékének 0,08 %-a vagy minimum 5 EUR + a
tranzakció értékének 0,07 %-a3)

Ezenkívül a feltételezett ügyletértékhez kapcsolódó fix díjat kell fizetni.
Az alábbi táblázat az elméleti tranzakciós érték zárójeleket és a
kapcsolódó díjak értékeit mutatja be 3) :

Részvény CFD-k Olaszország

Részvény CFD-k Svájc
Részvény CFD-k Hollandia
Részvény CFD-k Belgium

Tranzakciós érték
Költség
0-2,500 EUR
0,25 EUR
2,500- 5,000 EUR
0,5 EUR
5,000- 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
powyżej 1,000,000 EUR
200 EUR
a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

26.00%

35.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

15.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

30.00%

Részvény CFD-k Dánia
Részvény CFD-k Finnország
Részvény CFD-k Novégia
Részvény CFD-k Svédország
Részvény CFD-k Európa
ETF CFD-k USA
1)
2)
3)

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

27.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

20.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

25.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

30.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 EUR

30.00%

a tranzakció értékének 0,08 %-a minimum 8 USD

30.00%

a díjat arra a pénznemre kell átszámítani, amelyben a Számlát vezetik, a tranzakció végrehajtásának pillanatában az XTB árfolyama szerint.
Az XTB az Ügyfél Számláján az osztaléknak a díjjal csökkentett összegének megfelelő összeget foglal le.
Az olasz pénzügyi tranzakciós adóból származó díjat a tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon számítják ki.

3. A szintetikus részvények jutalékának és díjának táblázata (csak zárás mód – tilos új pozíció nyitása)
Piac

Szintetikus Részvények Belgium
Szintetikus Részvények Franciaország
Szintetikus Részvények Spanyolország
Szintetikus Részvények Hollandia
Szintetikus Részvények Németország
Szintetikus Részvények Lengyelország
Szintetikus Részvények Portugália

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

a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR + a tranzakció értékének 0,20 %-a (FTT illeték)
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR
a tranzakció értékének 0,25 %-a vagy minimum 25
PLN
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
EUR

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

Valutaváltás díja

30.00%

0,5%

26.50%

0,5%

19.00%

0,5%

15.00%

0,5%

26.375%

0,5%

19.00%

0,5%

25.00%

0,5%

3)

Szintetikus Részvények Csehország
Szintetikus Részvények Svájc
Szintetikus Részvények Egyesült-Királyság
Szintetikus Részvények Egyesült-Királyság
Nemzetközi
Szintetikus Részvények Olaszország 4)

a tranzakció értékének 0,25 %-a vagy minimum 300
CZK
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8 CHF
+ a tranzakció értékének 0,075 %-a (bélyegilletékre
vonatkozóan)
A tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
GBP + a tranzakció értékének 0,5 %-a (bélyegilletékre
vonatkozóan)
A tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
GBP + a tranzakció értékének 0,5 %-a (bélyegilletékre
vonatkozóan)
A tranzakció névértékének 0,08 %-a vagy minimum 8
EUR + a tranzakció értékének 0,07 %-a****

15.00%

0,5%

35.00%

0,5%

0.00%

0,5%

15.00%

0,5%

26.00%

0,5%

30.00%

0,5%

Ezenkívül a feltételezett ügyletértékhez kapcsolódó fix
díjat kell fizetni. Az alábbi táblázat az elméleti
tranzakciós érték zárójeleket és a kapcsolódó díjak
értékeit mutatja be: ****:

Szintetikus Részvények USA
1)
2)
3)

Tranzakciók
Költség
0-2,500 EUR
0,25 EUR
2,500- 5,000 EUR
0,5 EUR
5,000- 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
over 1,000,000 EUR
200 EUR
a tranzakció értékének 0,10 %-a vagy minimum 8
USD + a tranzakció értékének 0,00221 %-a (“Sec díj”a kapcsolatban)

The fee shall be converted to the currency in which account is kept according to XTB Exchange Rate at the moment of transaction execution.
XTB is booking on the Client’s Account equivalent of the dividend reduced by the fee.
All currency conversions of trading profit or losses, commissions, stock borrow fees (swap) are subject to 0.5% mark-up on top of Exchange Rate as defined in the GTC.

Example
A CFD-ben az USD jegyzett részvény USD-számlán történő hosszú nyitása az XTB árfolyamának megfelelő valutaátváltáson alapul, a következő minta alapján: kérjen EUR /
USD + 0,5% * közepét. A rövid pozícióval kapcsolatos devizaátváltás az EUR / USD -0,5% * közepes ajánlat alapján történik.
A CFD-ben az USD-jegyzett részvények EUR-számlán történő hosszú nyitása az XTB árfolyamának megfelelő devizaátváltáson alapul, a következő minta alapján: EUR / USD licit
-0,5% * közepe. A rövid pozíciót az EUR / USD eladási árfolyam alapján kell átváltani
4) A pénzügyi tranzakciós adóból származó Díj levonásra kerül a Tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon.

4. Szabályozott Piaci Eszközök (OMI)
Tranzakció jutalékai
Az OMI-val 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

Valutaváltási díj 2)

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

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: ASK EUR / USD + 0,5% *
közepén. A rövid pozícióval kapcsolatos devizaátváltás az EUR / USD -0,5% * BID ajánlat alapján történik
Az USD számlán USD-ban jegyzett részvények és ETF-ek (OMI) long pozícióinak nyitása az XTB árfolyamának megfelelő átváltásra kerül, a következő minta alapján: BID EUR / USD -0,5% *
közép. A rövid pozíciót deviza konverziónak kell alávetni, az EUR / USD + 0,5% * közepén alapuló ASK alapján

1)
2)

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). A megbízás értékének euróra való
átszámításához az XTB az xStation kereskedési platformon bemutatott piaci árfolyamokat használja. Ha az XTB egy adott EUR átváltási árfolyamot jegyez, akkor az ilyen átváltás közvetlenül
((ask + bid) / 2) középárfolyamon történik. Ha a közvetlen árfolyam nem áll rendelkezésre a kereskedési platformon, az XTB előbb átváltja az értéket USD-re, majd EUR-ra. Az XTB mindkét
lépésben a középárfolyamokat használja.
4) A 100 000 EUR küszöbértéket 2020. október 12-től kell alkalmazni.

Jutalékok és/vagy adók helyi felügyeleti rendelkezések alapján
Piac

Díj/Adó

1)2)

Franciaország

Francia pénzügyi tranzakciók adója (FTT)

Spanyolország

Spanyol pénzügyi tranzakciók adója (FTT)

Mérték

A megszerzett részvények
értékének 0.3 %-a 2
A megszerzett részvények
értékének 0.2 %-a 3

USA

Sec Díj

Nagy-Britannia

Bélyegadó (Írországban székhellyel rendelkező szervezetek által kibocsátott
értékpapírok esetében)
Bélyegadó (Írországon kívüli székhelyű szervezetek által kibocsátott értékpapírok
esetében)

1 GBP/tranzakció, ha a teljes
kereskedés értéke nagyobb
4)
mint 10 000 GBP

PTM Illeték
Olaszország

1)
2)
3)

4)
5)

értékesített értékpapírok
értékének 0.00221 %-a
A vételi tranzakció értékének
1%-a
A vételi tranzakció értékének
0.5%-a

A megszerzett részvények
értékének 0.1 %-a 5

Olasz pénzügyi tranzakciók adója (FTT)

Az adók a tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon kerülnek levonásra.
Az FTT az 1 milliárd eurót meghaladó piaci kapitalizációjú társaságok részvényeinek nettó megszerzésére vonatkozik, az érintett tőzsdei társaságok listája itt
található:: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
Az FTT az 1 milliárd eurót meghaladó piaci kapitalizációval rendelkező vállalatok részvényeinek nettó megszerzésére vonatkozik, az érintett tőzsdei társaságok
listája itt található:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Rel
acion_Sociedades_web.pdf.
A PTM-illetéket az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken vagy a Man-szigeten bejegyzett társaságok értékpapír-kereskedelméből kell fizetni, amelyek
részvényeit az Egyesült Királyság szabályozott piacán vagy többoldalú kereskedési rendszerében engedik forgalomba.
Az adó nem vonatkozik az 500 millió EUR alatti tőkésítéssel rendelkező társaságok részvényeinek nettó megszerzésére.

Egyéb díjak 1)
Díj Típus

Kimenő OMI transzfer díj
OMI átvitel különböző fiókok között az xStationben

Ráta

Spanyolországban jegyzett értékpapírok: az értékpapírok értékének 0,10% -a ISINenként (minimum 100 EUR)
Egyéb piacok: 25 EUR/ 25 USD/ 8,500 HUF per ISIN 2)

Befizetési igazolás

A beszerzési tranzakció értékének 0,5% -a /ISIN (minimum 25 EUR/ 25 USD/ 8,500
HUF/) 2)
minimum 250 EUR 3) 4)

Közgyűlésen való részvételi jog igazolása

minimum 250 EUR 3) 4)

Közgyűlésen való részvételi jog igazolása

10 EUR/ 10 USD/ 40 PLN/ 260 CZK/ 3,400 HUF/ 50 RON

Letétkezelési díj
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 adóügyi lakóhelyükről. 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) .

5. Díjak a Varsói Értéktőzsde (GPW) által az interneten keresztül kiadott tőzsdei adatok újraelosztásáért
Természetes Személyek
Hozzáférés valós idejű adatokhoz - egy részvény CFD ajánlat, egy szintetikus részvény
ajánlat, egy OMI ajánlat, Lengyelország, 1. szint

1)

Ingyenes

a díjat arra a pénznemre kell átváltani, amelyben a számlát vezetik, az XTB árfolyamának megfelelően.

6. Általános megjegyzések
Az XTB-vel végzett tranzakciókkal kapcsolatos egyéb költségek, pl. Az árrések, fedezet, cserepontok vagy egyéb jutalékok és díjak, amelyeket az Ügyfél fizet az XTB-nek, az XTB
webhelyén elérhető más feltétel- és fedezettáblákban találhatók.

7. Az XTB átváltási árfolyamok táblázata
Annak érdekében, hogy az egyes pozíciókat az ügyfél számlájának pénznemévé konvertálja, az egyes Ügyfelek Tranzakcióiban az XTB bid és ask árfolyamokat
használ, a Basic ajánlatból az xStation az összes tranzakciós platform pénzügyi eszközéhez, valamint az árukon, indexeken és fémeken alapuló CFD eszközökhöz

az MT4 platformon. A Pénzügyi instrumentumok konvertálása az MT4 Platform devizapárok átváltási árfolyamai alapján az adott típusú Ügyfél Kereskedési
Számláján érvényes árfolyamon történik. Az egyedi ajánlatok specifikációja itt található: Link
Ha az XTB-nél nincs az adott valutaértékpár, amely lehetővé teszi az egyik Tranzakciós paraméter közvetlen konvertálását 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 ráta1) + ask ráta2) )/2

N/A

Forex tranzakciók esetén:
Bid ráta - a vételi ügyletekhez,
Ask ráta - az eladási tranzakciókhoz;

Transaction result

Más CFD-k esetében:
Bid ráta – a pénzügyi instrumentumok esetében, amelyekre
közvetlen átváltási árfolyam létezik;

N/A

Ha nem létezik közvetlen konverziós árfolyam a CFD-ügyleteknél,
akkor az eredményt először USD-vé konvertálják a vételi pozíciók
vételi és eladási pozíciók kamatlábával. Ezután a befektetési számla
pénznemére, a vételi pozíciók vételi árfolyamával és az eladási
pozíciók eladási árfolyamával.
Jutalékok

Ask ráta

Ask ráta

Swap pont értéke és pozíció görgetés
értéke

(bid ráta + ask ráta)/2

N/A

FTT, egyéb költségek/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 ráta - negatív cash flow-k esetén

A vétel / eladás névértéke

1) A vételi tranzakció ára.
2) Az eladási tranzakció ára.

N/A

Ask ráta + a Díjak és jutalékok táblázatban meghatározott
margin - a megbízásokhoz
Bid ráta + a Díjak és jutalékok táblázatban meghatározott
árrés - eladási megbízásokhoz

