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1. Általános 

 

Cím BASIC, STANDARD, PROFESSZIONÁLIS BASICRÉMIUM, STANDARD PRÉMIUM, SZAKMAI PRÉMIUM 

Számlanyitás és -zárás 
Ingyenes Ingyenes 

Havi díj a számla 
fenntartásáért Ingyenes vagy legfeljebb 10 EUR 1) Ingyenes vagy legfeljebb 10 EUR 1) 

500 PLN-nél alacsonyabb 
összegű készpénzfelvételi 

jutalék a készpénzes 
számláról történő 

pénzfelvétel esetén 

50 PLN 50 PLN 

Az Ügyfél számláján 
végzett műveletekről 

szóló napi jelentés 
elkészítésének és 

megküldésének díja, 
papíralapú formában. 

100 PLN 100 PLN 

Egyéb jelentések, 
különösen az Ügyfél 

számlájáról szóló havi 
jelentések elkészítésének 

és megküldésének díja, 
illetve a Szabályzat 

papíralapú változatának 
megküldése annak 
változása esetén. 

300 PLN 300 PLN 

Büntető kamat Törvényes büntetőkamatok Törvényes büntetőkamatok 

A készpénzes számlákra 
hitelkártyával vagy 

bankkártyával történő 
átutalás díja 

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% 

 



Díj a PayU által történő 
expressz fizetésen 
keresztül történő 
készpénzszámlára 

történő átutalásért 

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

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

A megbízások 
teljesítéséről szóló napi 

jelentések/megerősítése
k elkészítésének és 
megküldésének díja 

papíralapú formátumban 

50 EUR (naponta) + 0,3 EUR oldalanként + a futárszolgálat 
szállítási költségének megfelelő díj a megbízások 
teljesítéséről szóló napi jelentés elkészítéséért és 

elküldéséért. 

50 EUR (naponta) + 0,3 EUR oldalanként + a futárszolgálat szállítási 
költségének megfelelő díj a megbízások teljesítéséről szóló napi jelentés 

elkészítéséért és elküldéséért. 

Díj az XTB pénzügyi 
eszközökre vonatkozó 

kulcsfontosságú 
tájékoztatási 

dokumentumok (ún. 
"KID-ek") papíralapú 

elkészítésének és 
megküldésének minden 
egyes esetére vonatkozó 

ismételt díja 

50 EUR + 0,3 EUR oldalanként + a futárszolgálat szállítási 
költségeinek megfelelő összegű díj az ismételt, minden 

egyes esetben a kulcsfontosságú tájékoztató 
dokumentumok elkészítéséért és elküldéséért a 

következőkre vonatkozóan 

50 EUR + 0,3 EUR oldalanként + a futárszolgálat szállítási költségeinek 
megfelelő összegű díj az ismételt, minden egyes esetben a kulcsfontosságú 
tájékoztató dokumentumok elkészítéséért és elküldéséért a következőkre 

vonatkozóan 

 
A tárolt pénzügyi 

eszközökről és 
készpénzről szóló 

kimutatás elkészítésének 
és megküldésének díja, 
illetve a papíron fizetett 
költségekről és díjakról 
szóló tájékoztatás díja 

50 EUR + 0,3 EUR oldalanként + a tárolt pénzügyi 
eszközökről és készpénzről szóló kimutatás elkészítéséért 

és elküldéséért fizetendő futárszolgálat költségeinek 
megfelelő összegű díj, vagy a fizetett költségekről és 

díjakról szóló tájékoztatás.  

50 EUR + 0,3 EUR oldalanként + a tárolt pénzügyi eszközökről és készpénzről 
szóló kimutatás elkészítéséért és elküldéséért fizetendő futárszolgálat 

költségeinek megfelelő összegű díj, vagy a fizetett költségekről és díjakról 
szóló tájékoztatás. 

Az ügyfelek pénzeszközei 
után az XTB-nek járó 

kamatok értéke az ÁSZF 
4.19. pontja szerint. 

Az átlagos éves kamatláb 0,0% és 6,5% között van2)   

A PROFESSIONAL vagy 
PROFESSIONAL 

PREMIUM számlán 
végzett tranzakció 

jutaléka - nyitás és zárás 
esetén 

3 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP 1 tételért 
Kivéve a részvény CFD-ket, ETF CFD-ket, szintetikus részvényeket és kriptovalutákat. 

 



A pénzügyi vagy nem 
pénzügyi szerződő félnek 
minősülő ügyfél által az 
XTB S.A.-ra delegált 
ügyletjelentési 
szolgáltatás feltételei 
által szabályozott 
jelentési szolgáltatás 
"plusz". 

Ingyenes Ingyenes 

A PROFESSIONAL vagy 
PROFESSIONAL 

PREMIUM számlán 
végzett tranzakció 

jutaléka - nyitás és zárás 
esetén 

A kriptovalutákon alapuló CFD-kre vonatkozó tranzakciók jutaléka a következő mennyiségre vonatkozóan  

Műszer Bizottság kötet 

BITCOIN 3,5 EUR* 1 

ETHEREUM 3,5 EUR* 10 

RIPPLE 3,5 EUR* 10000 

LITECOIN 3,5 EUR* 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 

 
*3 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP 

 

A következő eszközök 
forgalmából levont 

jutalék: ITA.40, ITA.40., 
ITA.40., ITA.40+ és 

ITA40.cash. 

A tranzakció fiktív értékéhez kapcsolódó fix díj, az alábbi táblázat szerint3) : 
 
 

Tranzakciós érték Díj 

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 
EURÓ 

100 EUR 

több mint 1,000,000 ERU 200 EUR 
 

1) Csak ha e feltételek közül kettő egyszerre teljesül, akkor havonta 10 EUR díjat kell fizetni:  
a) az elmúlt 365 napban nem volt pozíciónyitás vagy pozíciózárás az Ügyfél számláján,  
és  
b) az elmúlt 90 napban nem történt készpénzbefizetés a számlára. 
Elegendő fedezet hiányában az Ügyfél számláján fennmaradó szabad pénzeszközök összegének megfelelő díj kerül felszámításra. A díj beszedése előtt az összegeket 
átváltják a számla pénznemére. 

2) A feltüntetett kamatlábak az EUR, USD, PLN, CZK, RON, HUF egynapos betétekre fizetett kamatokat jelentik, amelyek e táblázat közzétételének napján érvényesek. 
3) Az FTT-adóból származó díjat a tranzakció végrehajtásának napját követő következő munkanapon vonják le. 
 



 

2. A részvény CFD-k és ETF CFD-k jutalék- és díjtáblázata 

 

Piac 
 

Tranzakciók jutaléka (minden egyes részvény CFD és 
ETF CFD pozíció nyitása és zárása az adott piacon) 1) 

A Spreadben szereplő felár 2) Az Ügyfélnek járó osztalék ellenértékéből levont 
díj az adott piacon. 3) 

Részvény CFD-
k USA 

a tranzakció értékének 0,00%-a, minimum 0 
USD 

 

0.30% 30.00% 

Stock CFD-k UK 
az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 

 
0.30% 0.00% 

Stock CFD-k UK 
International 

a tranzakció értékének 0,00%-a, minimum 0 
USD 

 

0.30% 15.00% 

Részvény CFD-
k Portugália 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 25.00% 

CFD-k 
Spanyolország 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 19.00% 

Stock CFD-k 
Németország 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 26.375% 

CFD-k 
Csehország 

a tranzakció értékének 0,00%-a, 
minimum 0 CZK 

0.30% 15.00% 

CFD-k 
Franciaország 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 26.50% 

CFD-k 
Olaszország  
 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
A fiktív ügyletértékhez kapcsolódó fix díjat 
kell fizetni. Az alábbi táblázat a fiktív 
tranzakciós érték zárójelben és a kapcsolódó 
díjértékeket mutatja be4) : 

Tranzakciós érték Díj 

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 
EURÓ 

100 EUR 

1.000.000 EUR felett 200 EUR 
 

0.30% 26.00% 



Stock CFD-k 
Svájc 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 0.30% 35.00% 
 

Stock CFD-k 
Hollandia 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 15.00% 

CFD-k Belgium 
az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 

 
0.30% 30.00% 

CFD-k Dánia 
az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 

 
0.30% 27.00% 

Stock CFDs 
Finnország 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 20.00% 

Részvény CFD-
k Norvégia 

az ügylet értékének 0,00%-a, minimum 0 EUR 
 

0.30% 25.00% 

Stock CFD-k 
Svédország 

a tranzakció értékének 0,00%-a, minimum 0 
EUR 

 

0.30% 30.00% 

ETF CFD-k 
Európa 

a tranzakció értékének 0,00%-a, minimum 0 
EUR 

0.30% 
 

30.00% 
 

ETF CFD-k USA 
a tranzakció értékének 0,00%-a, minimum 0 

USD 
 

0.30% 30.00% 

1) a díjat át kell számítani arra a pénznemre, amelyben a Számlát vezetik, a tranzakció végrehajtásának pillanatában érvényes XTB átváltási árfolyam szerint. 
2) A felárat a befektetési számlán bemutatott Spread tartalmazza. A felár értékének fele (0,15%) levonásra kerül az ajánlati árból, a másik fele pedig hozzáadódik az eladási 

árhoz. 
3) Az XTB az ügyfél számláján a díjjal csökkentett osztalék ellenértékét könyveli le. 
4) Az olasz pénzügyi tranzakciós adóból származó díjat a tranzakció végrehajtásának napját követő következő munkanapon számítják ki. 
 
 

3. Szintetikus részvények jutalék- és díjtáblázata (csak zárási módban - új pozíciók nyitása tilos) 

 

Piac Származékos ügyletekre vonatkozó jutalék - Szintetikus 
részvények az adott piacon 1) 

Az ügyfélnek járó osztalék 
ellenértékéből levont díj az 

adott piacon 2) 

A valutaváltás díja 3) 

Szintetikus készletek Belgium a tranzakció értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR 30.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Franciaország az ügylet értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR + az 
ügylet értékének 0,20%-a (az FTT adóval 

összefüggésben) 

26.50% 0,5% 

Szintetikus készletek Spanyolország a tranzakció értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR 19.00% 0,5% 



Szintetikus készletek Hollandia a tranzakció értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR 15.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Németország a tranzakció értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR 26.375% 0,5% 

Szintetikus készletek Lengyelország az ügylet értékének 0,25%-a, minimum 25 PLN 19.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Portugália a tranzakció értékének 0,10%-a, minimum 8 EUR 25.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Cseh Köztársaság a tranzakció értékének 0,25%-a, minimum 300 CZK 15.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Svájc az ügylet értékének 0,10%-a, minimum 8 CHF+ az 
ügylet értékének 0,075%-a (a bélyegilletékkel 

kapcsolatban) 

35.00% 0,5% 

Szintetikus készletek UK az ügylet értékének 0,10%-a, minimum 8 GBP+ az 
ügylet értékének 0,5%-a (a bélyegilletékkel 

kapcsolatban) 

0.00% 0,5% 

Szintetikus készletek UK International az ügylet értékének 0,10%-a, minimum 8 GBP+ az 
ügylet értékének 0,5%-a (a bélyegilletékkel 

kapcsolatban) 

15.00% 0,5% 

Szintetikus készletek Olaszország 4) a tranzakció értékének 0,08%-a, minimum 8 EUR+ a 
tranzakció értékének 0,07%-a**** 

Ezenkívül a fiktív ügyletértékhez kapcsolódó fix díjat 

kell fizetni. Az alábbi táblázat a fiktív ügyletérték 
zárójelben és a kapcsolódó díjértékeket mutatja be: 
****: 

Tranzakciós érték Díj 

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 
EURÓ 

100 EUR 

több mint 1 000 000 EUR 200 EUR 
 

26.00% 0,5% 

Szintetikus részvények USA az ügylet értékének 0,10%-a, minimum 8 USD0+ az 
ügylet értékének 0,00221%-a (a "Sec Fee" kapcsán) 

30.00% 0,5% 

1) A díjat a tranzakció végrehajtásának pillanatában érvényes XTB árfolyam szerint kell átszámítani arra a pénznemre, amelyben a számlát vezetik. 
2) Az XTB a díjjal csökkentett osztalékkal egyenértékű összeget könyvel az ügyfél számláján. 
3) A kereskedési nyereség vagy veszteségek, jutalékok, részvénykölcsönzési díjak (swap) minden devizakonverziója az ÁSZF-ben meghatározott árfolyamon felül 0,5%-os 
felárat tartalmaz. 



 

Példa 
 
Az EUR-ban jegyzett részvényre vonatkozó CFD hosszú pozíció nyitása USD számlán az XTB árfolyamának megfelelően devizakonverzióra kerül, a következő minta alapján: 
kérés EUR/USD +0,5%*közép. A short pozíciót az EUR/USD bid -0,5%*mid alapján kell átváltani. 
Az EUR számlán USD-ben jegyzett részvényre vonatkozó CFD hosszú pozíció nyitása az XTB árfolyamának megfelelően devizakonverzió alá esik, a következő minta alapján: bid 
EUR/USD -0,5%*mid. A rövid pozíciót az EUR/USD +0,5%*közép alapján kell átváltani. 
4) Az FTT-adóból származó díjat a tranzakció végrehajtásának napját követő következő munkanapon vonják le. 
 
 
 
 

 
 
 

4. Szervezett piaci eszközök (OMI) 

 
Ügyletekre vonatkozó jutalékok 

 

OMI tranzakciós jutalék (részvények, ETF-ek) 1) A valutaváltás díja 2) 

A tarifa egy naptári hónapon belül 100 000 EUR 
árbevétel eléréséig érvényes minden regisztrált 

számlán. 

A tarifa minden olyan kereskedésre érvényes, amely 
egy naptári hónapon belül meghaladja a 100 000 EUR 
kumulatív forgalmat az összes regisztrált számlán. 3)4) 

0%, minimum 0 EUR 0,2%, minimum 10 EUR 0,5% 

1) A díjat a tranzakció végrehajtásának pillanatában érvényes XTB átváltási árfolyam szerint kell átszámítani arra a pénznemre, amelyben a számlát vezetik. 
2) Az OMI-n történő kereskedéssel és vállalati akciókkal kapcsolatos minden devizakonverzióra az ÁSZF-ben meghatározott árfolyamon felül 0,5%-os felárat kell felszámítani. 
Példa: 
Az USD számlán EUR-ban jegyzett részvényekben és ETF-ekben (OMI) nyitott hosszú pozíciót az XTB árfolyamának megfelelően kell átváltani, a következő minta alapján: kérés EUR/USD 
+0,5%*közép. A short pozíciót az EUR/USD -0,5%*középárfolyam alapján kell átváltani. 
Az EUR számlán USD-ben jegyzett részvényekben és ETF-ekben (OMI) nyitott hosszú pozíciót az XTB árfolyamának megfelelően kell átváltani, a következő minta alapján: bid EUR/USD -
0,5%*mid. A short pozíciót az EUR/USD kérés +0,5%*közép alapján kell átváltani. 
3) Példa: Vegyünk egy olyan forgatókönyvet, amikor egy ügyfél egy hónapon belül 5 alkalommal kereskedik. Az első 4 tranzakció felhalmozott értéke 95 000 EUR. Az ötödik tranzakció 
(Németországban jegyzett részvények vásárlása) névértéke 7 500 EUR. Az ebben az esetben felszámított jutalék a minimális 10 EUR összegnek felel meg ([2.500 EUR x 0,2%] < 10 EUR). A megbízás 
névértékének EUR-ra történő átváltásához az XTB az xStation kereskedési platformon bemutatott piaci árfolyamokat használja. Ha az XTB egy adott EUR átváltási árfolyamot jegyez, akkor ez az 
átváltás közvetlenül a középső ((bid + ask)/2) árfolyamon történik. Ha a közvetlen árfolyam nem áll rendelkezésre a kereskedési platformon, az XTB először USD-re, majd EUR-ra konvertálja a 
névértéket. Az XTB mindkét lépésben a középárfolyamot használja. 
4) A 100 000 eurós küszöbérték 2020. október 12-től lesz alkalmazandóth 2020. 

 
 

A helyi hatóságok által kivetett díjak és adók 

Piac Díj/adó 1) Rate 



Franciaország Francia pénzügyi tranzakciós adó (FTT) 
a megszerzett részvények 

értékének 0,3%-a 2) 

Spanyolország Spanyol pénzügyi tranzakciós adó (FTT) 
a megszerzett részvények 

értékének 0,2%-a 3) 

USA Sec díj 
Az eladott értékpapírok 
értékének 0,00221%-a 

 
 
 

Nagy-Britannia 

Stamp Duty Reserve Tax (az írországi székhelyű szervezetek által kibocsátott 
értékpapírok esetében) 

a vételi tranzakció értékének 
1%-a 

Stamp Duty Reserve Tax (Írországon kívüli székhelyű szervezetek által kibocsátott 
értékpapírok esetében) 

a vételi tranzakció értékének 
0,5%-a 

PTM Levy 

1 GBP ügyletenként, ha az 
adott ügylet teljes ellenértéke 
meghaladja a 10 000 fontot. 4) 

Olaszország Olasz pénzügyi tranzakciós adó (FTT) 
a megszerzett részvények 

értékének 0,1%-a 5) 
1) Az adóklevonása a Tranzakció végrehajtásának napját követő következő munkanapon történik 
2) A pénzügyi tranzakciós adó az 1 milliárd eurót meghaladó piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeinek nettó megszerzésére vonatkozik, az érintett tőzsdén jegyzett 

vállalatok listája itt található: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP. 
3)  A pénzügyi tranzakciós adó az 1 milliárd eurót meghaladó piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeinek nettó megszerzésére vonatkozik, az érintett tőzsdén jegyzett 

vállalatok listája itt található: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_So

ciedades_web.pdf. 
4)  A PTM illetéket az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken vagy a Man-szigeten bejegyzett, és az Egyesült Királyságban szabályozott piacra vagy multilaterális 

kereskedési rendszerbe bevezetett részvények értékpapírjaival folytatott kereskedés után kell fizetni.  
5) Az adó nem vonatkozik az 500 millió EUR-nál kisebb tőkeértékű vállalatok részvényeinek nettó megszerzésére. 

 
 
 

 Egyéb díjak 1) 
 

Díj típusa Rate 

 
Kimenő OMI átutalási díj 

Spanyolországban jegyzett értékpapírok: az értékpapírok értékének 0,10%-a ISIN-
kódonként (minimum 100 EUR). 

Egyéb piacok: 25 EUR/ 25 USD/ 650 CZK/ 8,500 HUF/ 120 RON ISIN-enként 2) 

OMI átutalás az xStation különböző számlái között  A vásárlási tranzakció értékének 0,5%-a ISIN-enként (minimum 25 EUR/ 25 USD/ 
100 PLN / 650 CZK/ 8.500 HUF/ 120 RON). 2) 

Letéti igazolás minimum 250 EUR 

A részvényesek közgyűlésére történő regisztráció minimum 250 EUR 



Szavazatok küldése a közgyűlésen 10 EUR/ 10 USD/ 40 PLN/ 260 CZK/ 3,400 HUF/ 50 RON 

Letéti díj 0,2% évente, minimum 10 EUR naptári hónaponként a portfólió napi átlagos 
értékének 250 000 EUR feletti túllépése esetén. 3)  

1) A díjat a tranzakció végrehajtásának pillanatában érvényes XTB árfolyam szerint kell átszámítani arra a pénznemre, amelyben a számlát vezetik. 
2) A minimális díj azon a számlán kerül felszámításra, amelyről az értékpapírokat átutalják (a számla pénzneme határozza meg a díj pénznemét). 
3) Példa: feltételezve, hogy a portfólió átlagos napi értéke egy hónapra 300 000 EUR, a minimális díj 10 EUR lesz ([50 000 EUR x 0,2% x 1/12] < 10 EUR). 

 
 

Forrásadók 
 

Az XTB-ügyfelek részvényei a Letétkezelő által vezetett gyűjtőszámlán vannak nyilvántartva. Osztalékfizetés esetén a forrásadó alanya az XTB Letétkezelő által az adott piacra 

kijelölt bank. Az adóalanynak nincs tudomása az XTB ügyfelek (haszonhúzó tulajdonosok) személyéről, és így az adóügyi illetőségükről. Azon joghatóságok esetében, ahol a 
vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazhatók, az adóalany, mivel nem tudja azonosítani a részvények tulajdonosának adóügyi illetőségét, nem 
alkalmazhatja e kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseit. Ilyen esetben az adóalany köteles a helyi szabályozásban előírt legmagasabb forrásadó-
kulcsot alkalmazni (pl. 30% az USA-ban jegyzett részvények esetében, 35% a Cseh Köztársaságban jegyzett részvények esetében, 35% a Portugáliában jegyzett részvények 
esetében).  

 

5. A Varsói Értéktőzsde (GPW) által kiadott tőzsdei adatok interneten keresztüli terjesztésének díjai 
 

Természetes személyek 
 

Hozzáférés a valós idejű adatokhoz - egy Stock CFDs ajánlat, egy szintetikus részvény 
ajánlat, egy OMI ajánlat, Lengyelország, 1. szint 

Ingyenes 

 
 
 

6. Általános megjegyzések 

 
Az XTB-ben kötött ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségek, pl. Spreadek, Margin, swap pontok vagy egyéb jutalékok és díjak, amelyeket az Ügyfélnek az XTB-nek kell fizetnie, 
az XTB weboldalán elérhető egyéb Kondíciós táblázatokban és Margin táblázatokban vannak leírva. 
 

7. XTB árfolyamok táblázata 

 

Annak érdekében, hogy az egyes pozíciókat az ügyfél számlájának pénznemére konvertálja, az XTB minden egyes Ügyfél Tranzakcióban az xStation Tranzakciós 
Platformon az összes pénzügyi eszközre, valamint az MT4 platformon az árucikkeken, indexeken és fémeken alapuló CFD eszközökre vonatkozó alapajánlatból 

származó vételi és eladási árfolyamokat használja. A Pénzügyi eszközök átváltása a MT4 platformon lévő devizapárok árfolyamán alapuló devizapárok árfolyamán 

az adott típusú Ügyfél Befektetési számlájáról származó árfolyamon történik. Az egyes ajánlatok specifikációja a link alatt található. 
 

Ha az XTB nem kínál olyan párat, amely lehetővé tenné az egyik tranzakciós paraméter közvetlen átváltását a befektetési számla pénznemére, az átváltás a 
paraméter USD-re, majd a befektetési számla pénznemére történő átváltásával történik. 

 

Az XTB a Díjak és jutalékok táblázatban tájékoztat az esetlegesen felmerülő további díjakról. 



 

Az alábbi táblázatok azt az árfolyamot mutatják be, amelyet a Tranzakció adott paraméterének az Ügyfél Befektetési számlájának pénznemére történő átváltására 

használnak. 
 

 CFD eszközök OMI Instruments 

Margin (vételi árfolyam1) + eladási árfolyam2) )/2 N/A 

Tranzakció eredménye 

Forex tranzakciók esetén: 

Ajánlati árfolyam - a vásárlási tranzakciók esetében, 

Kérdezési árfolyam - az eladási tranzakciók esetében; 

 

Más CFD-k esetében: 

Ajánlati árfolyam - olyan pénzügyi instrumentumok esetében, 

amelyekre létezik közvetlen átváltási árfolyam; 

 

Ha a CFD ügyletekhez nem létezik közvetlen átváltási árfolyam, akkor 

az eredményt először USD-re kell átváltani vételi pozíciók esetén a 

vételi árfolyamon, eladási pozíciók esetén pedig az eladási 

árfolyamon. Ezután a befektetési számla pénznemére a vételi pozíciók 

esetében a vételi árfolyamon, az eladási pozíciók esetében pedig az 

eladási árfolyamon. 

N/A 

Bizottság Kérdezze meg az árfolyamot  Kérdezze meg az árfolyamot 

Swap pontok értéke és a pozíció rollover 

értéke 
(vételi árfolyam + eladási árfolyam)/2 N/A 

FTT, egyéb díjak/adók 
A Lengyel Nemzeti Bank előző napi hivatalos rögzített árfolyama 

szerint 

A Lengyel Nemzeti Bank előző napi hivatalos rögzített 

árfolyama szerint 

Vállalati intézkedések 

(osztalék, osztalékegyenérték, 

osztalékegyenértékre vonatkozó díj, 

jegyzési jogok egyenértéke stb.). 

Részvény CFD-k és ETF CFD-k esetében: 

 Ajánlati kamatláb - pozitív pénzáramlás esetén  

Kérdezési ráta - negatív pénzáramlások esetén 

Ajánlati kamatláb - pozitív pénzáramlás esetén  

Kérdezési ráta - negatív pénzáramlások esetén 

A vásárlás/eladás névértéke N/A 

A díjtételek és jutalékok táblázatban meghatározott 

kamatláb + árrés - beszerzési rendelések esetén 

Ajánlati árfolyam + a Díjak és jutalékok táblázatban 

meghatározott árrés - eladási megbízások esetén. 

 

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


