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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.. -RÓL 
 

 
 
Cég neve és címe 
 
Az X-Trade Brokers Dom Maklerski SA („XTB”), székhelye Varsóban, az Ogrodowa utca 58. szám alatt, Varsó, 00-876, 
bejegyezte a Varsói Kerületi Bíróság XII Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozók nyilvántartásába. az Országos 
Bírósági Nyilvántartás 217580 szám alatt. 
 
Elérhetőségek 
 
X-Trade Brokers DM S.A.  
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Poland 
tel.: (22) 201 99 05;  
e-mail: office@xtb.com 
 
Felhatalmazás 
 
Az XTB közvetítői szolgáltatásokat nyújt a Lengyel Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (jelenleg: Lengyel Pénzügyi 
Felügyelet) által kiadott DDM-M-4021-57-1 / 2005 engedély és a DRK / WL / 4020/15 / számú engedély alapján. A 
lengyel pénzügyi felügyelet által kiadott 24/57/1/13, a nyújtott közvetítői szolgáltatások körének kiterjesztésével. 
 
Felügyelet 
 
Az XTB a MiFID hatálya alá tartozó teljes engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amelyet a KNF - Lengyel 
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (www.knf.gov.pl) felügyel. Az XTB pénzügyi szolgáltatásainak az Európai Gazdasági 
Térség országaiban történő felajánlásához a MiFID irányelv útlevelét használja. 
 

A szolgáltatások nyújtásának alapja és hatálya 

A következő közvetítői szolgáltatásokat nyújtjuk: 
1. Pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó megbízások elfogadása vagy továbbítása; 
2. az 1. pontban említett megbízások teljesítése a megbízást leadó fél javára; 
3. Pénzügyi eszközök saját számlára történő megszerzése vagy elidegenítése; 
4. Pénzügyi eszközök őrzése vagy nyilvántartása, ideértve az értékpapír-számlák és a kollektív számlák 

vezetését, valamint a készpénz-számlák vezetését; 
5. Devizaszolgáltatások, ha ezek közvetítői tevékenységekhez kapcsolódnak; 
6. Befektetési kutatás és pénzügyi elemzés vagy a pénzügyi eszközök tranzakcióival kapcsolatos általános 

ajánlási formák; 
7. Az 1-6. Pontban meghatározott, a származékos ügyletek mögöttes instrumentumokkal kapcsolatos 

tevékenységek, amennyiben ezeket közvetítői tevékenységgel összefüggésben végzik. 
 
Az XTB közvetítői szolgáltatásait a következő pénzügyi eszközök tekintetében nyújtják: 

• szabályozott piacon, tőzsdén vagy multilaterális kereskedési rendszerben (MTF, ASO) bevezetett értékpapírok; 
• különbözeti (CFD) szerződések a tőzsdén kívüli piacon (OTC). 

 
Az ügyfeleknek a fenti 1-2. Pontban említett befektetési szolgáltatásokat, valamint a 4-7. Pontban meghatározott 
további ügynöki szolgáltatásokat nyújtunk, egyetlen megállapodás alapján ingatlanvásárlási vagy -értékesítési 
megbízások teljesítésével járó szolgáltatások nyújtásáról. jogok, ezen jogok számláinak és készpénz számláinak 
vezetése (a továbbiakban: „Megállapodás”). Meghatározza a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos tranzakciók 
kereskedési számlán történő teljesítésének feltételeit, amelyek a keresztértékesítési gyakorlat részeként jönnek létre. 
Ön nem köthet külön megállapodást velünk csak e szolgáltatások egyikének nyújtásáról. 
 
Ha Ön megköti velünk a Szerződést, és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott státusszal rendelkezik az 
X-Trade Brokers DM SA delegált ügyletének pénzügyi ügyfelek általi, „pénzügyi” vagy „nem” pénzügyi tranzakcióinak 
jelentését illetően, a keresztértékesítés részeként egyidejűleg köthet megállapodást a jelentési szolgáltatás nyújtásáról 
az említett Feltételek és feltételek (a továbbiakban: Jelentési szolgáltatás) alapján. Nem köthet külön megállapodást 
velünk a Jelentési szolgáltatás nyújtásáról. 
 
Az alábbiakban bemutatott információ a megállapodás vagy szerződések feltételeiről, amelyeket a 
keresztértékesítési gyakorlat részeként kötünk, lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy megértsék a 
keresztértékesítés jellegét és kockázatait, és megalapozott döntéseket hozzanak arról, hogy nem. 
ugyanerre akarnak következtetni. 
 
Keresztértékesítési gyakorlatként a pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i lengyel törvény (a 
továbbiakban: "törvény") 69. cikkének 2. szakaszában említett közvetítői szolgáltatást és más szolgáltatásokat 
nyújtunk. törvény 83f. cikke 1. pontjának 1. pontjában említett megállapodás alapján, vagy a törvény 83f. cikke 1. 
szakaszának 2. pontjában említett megállapodások valamelyike alapján, ha ezen szolgáltatások közül legalább egyet 
nem tud befektetési vállalkozás nyújtani. külön megállapodás. 
 
A keresztértékesítési gyakorlat részeként létrejött Megállapodás alapján a fenti 1-2. Pontban említett alapvető 
közvetítői szolgáltatások és a 4-7. Pontban említett kiegészítő szolgáltatások nyújtása nem jelent további 
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kockázatokat. Ügyfelek. Ez sem csökkenti az e szolgáltatások bármelyikéből származó előnyöket, ha bármelyiket külön 
kötött megállapodások alapján nyújtják. Ez vonatkozik arra a helyzetre is, amikor a szolgáltatásokat mindkét ilyen 
megállapodás, a Megállapodás és a Jelentési Szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás alapján nyújtják, amelyet a 
keresztértékesítési mechanizmus keretében köthetnek. Az alábbiakban ismertetjük a keresztértékesítési gyakorlat 
részeként nyújtott egyes szolgáltatások kockázatait. 
 
Ingyenesen biztosítjuk Ügyfeleinknek a fenti 1., 4., 6. és 7. pontban említett brókeri szolgáltatásokat és a Jelentési 
szolgáltatásokat. Az a tény, hogy az ilyen szolgáltatások költségeit nem az Ügyfeleink terhelik, nem eredményezi az 
egyéb szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségek növekedését, amelyeket a Megállapodás vagy a 
keresztértékesítési gyakorlat részeként megkötött megállapodások alapján nyújtunk. A fizetésért nyújtott 
szolgáltatások a következők: 
 

• az alapvető ügynöki szolgáltatás, a megbízások teljesítése, a 2. pontban említettek szerint, és  
• az 5. pontban említett kiegészítő devizaszolgáltatás (ilyen szolgáltatást csak akkor nyújtunk, ha az Ügyfeleink 

Megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges).  
 
Az adott szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások megkötésével, teljesítésével és felmondásával kapcsolatos 
költségek és díjak abban az esetben, ha a külön megkötött megállapodások alapján ugyanazt nyújtjuk, megegyeznek a 
szerződés megkötésével, teljesítésével és felmondásával kapcsolatosan fizetendő költségekkel és díjakkal. a 
Megállapodást vagy megállapodásokat, amelyeket ügyfeleink a keresztértékesítési gyakorlat részeként köthetnek. A 
Megállapodás vagy a keresztértékesítési gyakorlat részeként velünk kötött megállapodások megkötésével, 
teljesítésével és felmondásával kapcsolatban fizetendő költségekkel és díjakkal kapcsolatos információk a Kondíciós 
táblázatokban és az Előzetes Tájékoztatásban találhatók. az XTB weboldalán közzétett, a szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos költségek és díjak. Az alábbiakban ismertetjük a keresztértékesítési gyakorlat részeként nyújtott egyes 
szolgáltatásokból eredő költségek leírását. Az Ügyfeleknek azonban meg kell ismerkedniük az XTB weboldalán 
közzétett Kondíciós táblázatok teljes tartalmával, mivel az általunk nyújtott brókercégek annyira szorosan 
összefüggenek egymással, hogy nehéz bizonyos költségeket és díjakat besorolni, mint amelyek kifejezetten 
kapcsolódnak egy adott közvetítői szolgáltatáshoz, amelyet nyújtunk. Ilyen például az Ügyfél számláján napi 
műveletekről szóló nyilatkozat nyomtatott formában történő elkészítésének és elküldésének díja. 
 
Ha a keresztértékesítési gyakorlat részeként felmondja a megállapodást vagy a velünk kötött megállapodásokat, akkor 
nem merül fel további költség vagy díj. A Megállapodás vagy a keresztértékesítési gyakorlat részeként megkötött 
megállapodások felmondási vagy visszavonási időszakai megegyeznek azokkal az időszakokkal, amelyeket akkor 
alkalmaznának, ha az alapján nyújtott szolgáltatásokat külön megkötött megállapodások alapján teljesítenék. 
 

A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kockázatok, díjak és költségek 

 
1. Pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó megbízások elfogadása vagy továbbítása, valamint az 

ilyen megbízások végrehajtása a megbízást leadó fél javára 
 

Kockázatok Költségek 
1) Az ilyen szolgáltatások nyújtása befektetési kockázatot jelent. A kockázat a 

tőzsdén kívüli kereskedéshez kapcsolódik. A részletes információkat az XTB 
weboldalán elérhető befektetési kockázati nyilatkozat tartalmazza 
(kattintson ide); 

2) Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető 
legjobb eredményt érjük el Ügyfeleink számára, mégsem tudjuk garantálni, 
hogy Ön minden alkalommal a lehető legjobb eredményt érje el; 

3) Ilyen szolgáltatásaink megszakadhatnak a következő esetekben: műszaki 
meghibásodás, szoftverhiba vagy bármely olyan körülmény, amelyért nem 
vagyunk felelősek, ideértve a Letéteményesnek vagy Brókernek, 
Ügyfeleinknek tulajdonítható megszakításokat, vagy Erő előfordulását 
Majeure esemény. Az ilyen kockázatokról további információkat az XTB 
webhelyén közzétett Általános Szerződési Feltételekben ismerhet meg 
(kattintson ide). Az XTB weboldalán elérhető megbízások végrehajtási 
házirendje (kattintson ide) információkat tartalmaz olyan eseményekről, 
amelyek a megbízások végrehajtásának késedelmét idézik elő; 

4) Ügyfeleink viselik annak kockázatát, hogy hibát követnek el egy Megbízás 
leadásakor, vagy ha a számlát helytelenül választják annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a Tranzakciók megkötését és az adott Megbízások vagy a 
Kereskedési Platform végrehajtását annak kezelésére. Részletes információt 
a számlák közötti különbségekről és a Kereskedési Platformok működéséről 
az XTB weboldalán közzétett Megbízások végrehajtási szabályzata tartalmaz 
(kattintson ide). Ön saját maga hoz meg befektetési döntéseket, megítélése 
alapján, és vállalja annak kockázatát, hogy az összes befektetett alapot 
vagy az összeset elveszíti. 

Information on the 
costs related to the 
services is contained 
in the Condition 
Tables. 

 
2. Acquiring or disposing of financial instruments on one’s own account 
 
 
 
 
 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Risk_Declaration_01082018_PLHU_92798e71b9.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/%C3%81SZF_PLHU_20190215_6cdc782329.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Megb%C3%ADz%C3%A1sok_V%C3%A9grehajt%C3%A1sa_11122018_PLHU_935e0fd030.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Megb%C3%ADz%C3%A1sok_V%C3%A9grehajt%C3%A1sa_11122018_PLHU_935e0fd030.pdf
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Kockázatok Költségek 
Az Önnel kötött CFD ügylet partnere vagyunk. Ez összeférhetetlenséghez vezet. 
Az XTB hibrid modellben működik, ötvözve a piacképzést és az ügynökségi 
modelleket. Ez azt jelenti, hogy az XTB a saját számláján köti meg az ügyleteket, 
saját megrendeléskönyve részeként hajtja végre az ügyfelek megbízásait, és az 
ügyfelek által leadott megbízásokat beszámítják, ezzel csökkentve az XTB piaci 
kockázatnak való kitettségét. A nem beszámított megbízások többletet 
jelentenek a piaci kockázat fedezésére. Az ilyen többlet kezelése a piaci 
kockázatokra vonatkozó vonatkozó eljárásokkal összhangban történik. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az ajánlatunkban szereplő 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlenség 
kezelésének általános elveiről az XTB webhelyén tettünk közzé információkat 
(kattintson ide).  

The client bears no 
costs or fees related 
to the service. 

 
3. Pénzügyi eszközök őrzése vagy nyilvántartása, ideértve az értékpapír-számlák és kollektív számlák vezetését, 

valamint a készpénz-számlák vezetését 
 

Kockázatok Költségek 
1) Az Ügyfelek pénzeszközeinek elvesztésének kockázatának enyhítése 

érdekében ugyanezt letétbe helyezzük több neves banknál, amelyek 
székhelye az Európai Unió területén található. Ezeket a bankokat a 
megfelelő hitelkockázat jellemzi, és szakosodott minősítő ügynökségek 
értékelik őket; 

2) Résztvevői vagyunk a befektetői kompenzációs rendszernek, amelynek 
köszönhetően a befizetett pénzeszközök visszavonhatók, pl. abban az 
esetben, ha csődöt mondunk, vagy bármilyen hasonló esetben. A befektetői 
kompenzációs rendszer célja annak garantálása, hogy a befektetők képesek 
legyenek visszavonni forrásaikat az alkalmazandó törvényekben 
meghatározott összeg erejéig. Az ilyen összeget meghaladó követeléseket 
külön eljárásban kérhet a lengyel polgári perrendtartás vagy a lengyel 
csődtörvény és a lengyel szerkezetátalakítási törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján, amelyek a hitelezők követeléseinek kielégítését vagy 
a csőd megakadályozását írják elő. Nem zárhatja ki azonban, hogy a fent 
említett összeget meghaladó követelések követelése a csődbirtok, a 
rehabilitációs ingatlan vagy az alkuszház ellen eredménytelennek 
bizonyulhat; 

3) Pénzügyi eszközök őrzése harmadik fél letétkezelőjénél vagy harmadik fél 
által nyújtott szolgáltatások igénybevétele további kockázatot jelent 
Ügyfeleink számára, amely a letétkezelő vagy az alkusz üzleti 
tevékenységének folytonosságával jár (csődkockázat, felszámolási kockázat, 
kockázat a megállapodás megszegése vagy felmondása esetén). 

Az ügyfél nem viseli a 
szolgáltatással 
kapcsolatos 
költségeket és 
díjakat.  

 
4. Devizaszolgáltatások, ha ezek közvetítői tevékenységekhez kapcsolódnak 
 

Kockázatok Költségek 
A szolgáltatás, amelyet csak a fenti 1. pontban említett szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatban nyújtanak, devizakockázattal jár. Az Ügyfeleink által 
kötött tranzakciókat valós időben lefordítják az Ügyfelek számlájának 
pénznemére. A deviza átváltásának piaci árfolyamának bármilyen kedvezőtlen 
változása hátrányosan befolyásolhatja a Tranzakció eredményét. Ez azt jelenti, 
hogy bármely devizaárfolyam-ingadozás az Ügyfél eszközeinek veszteségéhez 
vezethet. 

A szolgáltatásokkal 
kapcsolatos 
költségeket a 
Kondíciós táblázatok 
tartalmazzák. 

 
5. Befektetési kutatás és pénzügyi elemzés vagy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos 

általános ajánlási formák 
 

Kockázatok Költségek 
1) Az általunk készített általános ajánlások nem a név szerint azonosított 

Ügyfeleknek szólnak, mivel nem nyújtunk befektetési tanácsadási 
szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az ajánlásainkon alapuló befektetési 
döntések meghozatala közben vállalja az alapjainak egy részének vagy 
egészének elvesztésének kockázatát, amely abból adódik, hogy az ajánlások 
nincsenek az Ön egyéni igényeihez vagy pénzügyi helyzetéhez igazítva; 

2) Kellő körültekintéssel és gondossággal járunk el, miközben elkészítjük az 
általános ajánlásokat, ugyanakkor a téves ajánlások alapján hozott 
befektetési döntések következményei, pl. ha a befektetési időkeretet, az 
irányárat vagy az ajánlás irányát tévesen becsülték meg, kizárólag Ön 
viseli; 

1) Általános ajánlásokat fogalmazhatunk meg az ajánlatunkban szereplő 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan. Minden erőfeszítést megteszünk annak 
érdekében, hogy minimalizáljuk az összeférhetetlenséget az ajánlatunkban 
szereplő pénzügyi eszközök tekintetében. Az XTB-ben az 

Az ügyfél nem viseli a 
szolgáltatással 
kapcsolatos 
költségeket és 
díjakat. 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Erdekellentet_PLHU_608ad0f67f.pdf
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összeférhetetlenség kezelésének általános elveiről szóló információkat az 
XTB weboldalán teszik közzé (kattintson ide). 

 
6. Az 1-5. Pontban meghatározott, a származékos ügyletek mögöttes instrumentumokkal kapcsolatos 

tevékenységek, amennyiben ezeket közvetítői tevékenységgel összefüggésben végzik 
 

Kockázatok Költségek 
A fenti 1–5. Pontban szereplő kockázatok leírása a szolgáltatással járó 
kockázatokra vonatkozó információkat is tartalmazza. 

A költségek és díjak 
ismertetése a fenti 1–
5. Pontban 
tartalmazza a 
szolgáltatással járó 
kockázatokra 
vonatkozó 
információkat is. 

 
7. Jelentéstételi szolgáltatás az X-Trade Brokers delegált DM S.A. tranzakcióinak jelentése alapján, ügyfelek 

pénzügyi partnere vagy nem pénzügyi partnere „plusz” 
 

Kockázatok Költségek 
Az Ügyfél viseli annak kockázatát, hogy hibás Tranzakciós Jelentéseket küldenek 
be a tranzakciós adattárba, amelyeket a jelentési célokra átadott helytelen adatok 
alapján állítottunk össze. A szolgáltatással kapcsolatban kizárólag súlyos 
gondatlanságért, szándékos kötelességszegésért vagy csalásért vagyunk felelősek. 
Az XTB webhelyén megismerheti az X-Trade Brokers DM S.A. megbízásának 
pénzügyi és pénzügyi ügyfelek általi „plusz” tranzakcióinak jelentését. (kattintson 
ide). 

Az ügyfél nem viseli a 
szolgáltatással 
kapcsolatos 
költségeket és 
díjakat. 

 
Szolgáltatásainkról részletes információkat a következő dokumentumok tartalmaznak: 
 

• Az X-Trade Brokers DM S.A. tulajdonjogok és értékpapírok adásvételi vagy eladási megbízásainak 
teljesítésével, tulajdonjogi számlák és készpénzszámlák vezetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról 
szóló szabályzat („Általános szerződési feltételek”);  

• Az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A által előterjesztett általános ajánlások előírásai; 
• A megbízások végrehajtási irányelvei; 
• Nyilatkozat a befektetési kockázatról; 
• Kondíciós Táblázatok;  
• Tájékoztatás az összeférhetetlenség kezelésének általános elveiről; 
• Az XTB weboldalán elérhető dokumentumok. 

 
Az említett dokumentumokat tartós adathordozón juttatjuk el az Ügyfélhez, vagy elérhetővé tesszük az XTB 
weboldalán (kattintson ide). 
 
Ezenkívül a Jelentéstételi Szolgáltatást az X-Trade Brokers DM S.A. delegált ügyletének pénzügyi ügyfeleként történő 
pénzügyi jelentésének szolgáltatására vonatkozó feltételek szabályozzák. (kattintson ide).   
 

Weboldal, nyelvek és kommunikációs eszközök 

Azon országokban, ahol szolgáltatásainkat nyújtjuk, az ügyfeleink számára biztosított kommunikációs nyelvek, 
dokumentumok és információk a következők: 
 
Cseh Köztársaság  – Cseh nyelv; 
Franciaország  – Francia nyelv; 
Németország  – Német nyelv; 
Spanyolország  – Spanyol nyelv; 
Románia   – Román nyelv; 
Szlovákia  – Szlovák nyelv; 
Portugália  – Portugál nyelv; 
Lengyelország  – Lengyel vagy Angol nyelv; 
Olaszország  – Olasz nyelv; 
Magyarország  – Magyar nyelv; 
Egyéb országok  – Angol nyelv. 
 
A szolgáltatásainkkal rendelkező országokban található webhelyeinken az XTB webhelyén található információ    
(kattintsonide). 
 
A kommunikáció eszközei 
 
Kommunikálhat velünk a következők segítségével: 

- hagyományos postai cím (cím: X-Trade Brokers DM S.A., ul. Ogrodowa 58, VIII emelet, 00-581 Varsó, 
Lengyelország); 

- belső elektronikus levélcím elérhető az Ügyfélirodában; 
- elektronikus levél: office@xtb.com; 
- telefon: (22) 201 99 05. 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/34/EMIR_Regulamin-uslugi-delegowania-raportowania-transakcji_PL_vFINAL_28f0b3f18e.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/34/EMIR_Regulamin-uslugi-delegowania-raportowania-transakcji_PL_vFINAL_28f0b3f18e.pdf
https://www.xtb.com/hu/kondiciok/jogi-informaciok
https://www.xtb.com/hu/kondiciok/jogi-informaciok
https://www.xtb.com/hu
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Ügyfél Megbízásainak leadása és végrehajtása 
 
Tranzakciót végrehajthat egy érvényes Megbízás elektronikus leadásával, az érintett kereskedési számlához való 
elektronikus hozzáférés segítségével. 
 
Az Ügyfél pénzének védelme 
 
Elkötelezettek vagyunk az ügyfeleink által vezetett számlákon felhalmozott pénzeszközök védelmének elvei mellett. Az 
ügyfelek pénzét olyan neves bankokban tartják, amelyek bejegyzett székhelye az Európai Unióban van. Évente 
értékeljük azoknak az intézményeknek a fizetőképességét, amelyeknél letétbe helyezzük Ügyfeleink pénzeszközeit, és 
ezen értékelés alapján úgy döntünk, hogy folytatjuk vagy megszüntetjük az együttműködést egy adott hitelintézettel. 
Az Ügyfelek pénzeszközeit egyszerre több fent említett hitelintézetben tartjuk, hogy biztosítsuk ezen alapok magas 
szintű biztonságát. Jogilag kötelesek vagyunk az Ügyfelek pénzeszközeit a bankszámlákon kívül tárolni, amelyeken a 
Társaság saját pénzét elhelyezik. 
 
Az Ügyfelek pénzének megőrzésével kapcsolatban felelősséggel tartozunk minden olyan cselekményért és / vagy 
mulasztásért, ideértve az Ügyfelek pénzeszközeit birtokló hitelintézetek fizetésképtelenségét is, a lengyel polgári 
törvénykönyv április 23-án kelt általános szabályainak megfelelően, 1964 (1964. évi [Dz.U.] Törvénykönyv 16. számú, 
tétel 93, módosítva). 
 
Résztvevői vagyunk a KDPW - Lengyel Értékpapír Nemzeti Értéktár által kezelt befektetői kompenzációs rendszernek 
(http://www.kdpw.pl/en). A rendszer biztosítja a pénzeszközök kifizetését az Ügyfelek számára a hatályos 
törvényekben meghatározott összeg erejéig, valamint az elveszett pénzügyi eszközök értékének ellentételezését 
csődünk vagy bármilyen hasonló esemény esetén. Ezenkívül a befektetőnek joga van a fent említett összeget 
meghaladó követelését a csődeljárással, a rehabilitációs vagy az alkuszházzal szemben érvényesíteni. A teljes 
kártalanítási rendszer és résztvevői felügyeletét a lengyel pénzügyi felügyeleti hatóság gyakorolja. 
 
Összeférhetetlenség 
 
Bizonyos helyzetekben összeférhetetlenség állhat fenn közöttünk és az Ügyfél között, különösen a tőzsdén kívüli piacon 
történő megbízások teljesítése esetén. Ez abból adódik, hogy mi vagyunk az Ügyfél által kötött Tranzakció partnerei. A 
törvény értelmében kötelesek vagyunk intézkedéseket hozni az összeférhetetlenség minimalizálása érdekében. 
Eljárásaink alapelveiről részletes információt az XTB weboldalán elérhető, az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 
összeférhetetlenség-kezelésének általános elveiről szóló információ tartalmaz (kattintson ide). Az Ügyfél kérésére 
további információkat nyújtunk az Ügyfélnek az összeférhetetlenség megelőzésének politikájáról egy tartós 
adathordozón. 
 
A panaszok kezelésének alapelvei 
 
Önnek joga van panaszt benyújtani nálunk az általunk nyújtott szolgáltatások kapcsán. Ezenkívül a fogyasztókkal 
kapcsolatos viták esetén kötelesek vagyunk (külön szabályozás szerint) peren kívüli vitarendezési eljárásokat 
alkalmazni a pénzügyi ombudsman előtt. A pénzügyi ombudsman a következő címen üzemelteti weboldalát 
https://www.rf.gov.pl/english. A panaszkezelés részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 
 

Jelentések a szolgáltatások teljesítéséről 

Az Ügyfeleknek többek között a következőket biztosítjuk: 
• napi jelentések az előző munkanapon teljesített megrendelésekről; 
• negyedéves kimutatás a vezetett pénzügyi eszközökről és alapokról; 
• éves információk a nyújtott brókeri szolgáltatások költségeiről és díjairól (ezek az információk a fent említett 

negyedéves kimutatással együtt megadhatók). 
 
Kérésére információt nyújtunk a megrendelés aktuális állapotáról. Ezenkívül kérésére átadhatunk egy kimutatást a 
negyedévente gyakrabban tartott pénzügyi eszközökről és pénzeszközökről. Az ilyen szolgáltatásért azonban a 
Kondíciós táblázatnak megfelelően további díjat számíthatunk fel. Az elérhető jelentési szolgáltatásokra vonatkozó 
részletes elveket az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. 
 
Díjak, jutalékok és adók 
 
Jogunk van jutalékot és díjat számolni az általunk nyújtott szolgáltatásokért a Kondíciós táblázatoknak megfelelően, az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. A Kondíciós táblázatok az XTB Igazgatóságának határozata 
alapján módosíthatók. A Kondíciós táblázatok módosításáról az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően 
értesítjük az Ügyfeleket. Az esemény bekövetkeztekor felszámolunk minden díjat és jutalékot, amelyet a Kondíciós 
táblázat tartalmaz, és amelyek a vonatkozó jutalék vagy díj kiszámításának alapját képezik. 
 
Az értékpapírok és származékos pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel a vonatkozó adórendeletek 
szerint adóztatható. Nem nyújtunk adótanácsadási szolgáltatást Ügyfeleinknek. Az Ügyfélnek magának kell 
meghatároznia és megfizetnie az esedékes adókat. 
 
A Szerződés időtartama, felmondása és elállása 
 
A Megállapodás határozatlan időre jön létre. Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő előzetes értesítéssel 
felmondhatja a Szerződést. A Megállapodás Ügyfél általi felmondásáért nem számolunk fel kötbért. Önnek nincs joga 

http://www.kdpw.pl/en
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0100/91/XTB%20Limited_Conflict%20of%20Interest_HU_April%202018_ba7a596cbb.pdf
https://www.rf.gov.pl/english
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elállni a megállapodástól a 2014. május 30-i lengyel fogyasztói jogokról szóló törvény 40. cikkének 6. szakaszával 
összhangban. 
 
Alkalmazandó jog és joghatóság 
 
A megállapodás alkalmazandó jogát az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A megállapodás kizárólag az 
Általános Szerződési Feltételekben megjelölt bíróságok joghatósága alá tartozik. Bármely vita megoldása érdekében a 
Megállapodás bármelyik fele egy adott ügyet az általánosan alkalmazandó előírásoknak megfelelően közvetítésbe 
vonhatja. A közvetítés csak a megállapodás mindkét félének kölcsönös egyetértésével lehetséges. 
 


