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1. Általános 
 

Cím STANDARD, PROFESSZIONÁLIS   

Számla nyitása és zárása Ingyenes    

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

 

  

Jutalék a készpénzszámláról  
történő  pénzfelvételért  100 EUR-

nál alacsonyabb összegben 

 
10 euró 

  

  Az Ügyfél számláján végzett 
műveletekről szóló  napi jelentés 
elkészítésének és elküldésének 

díja  , papír formában.  

 

 
 Ingyenes  

  

   Egyéb jelentések        
elkészítésének és elküldésének 

díja,  különös tekintettel az 
Ügyfél számlájáról  történő  havi 

jelentésekre, vagy változás  
esetén  a Szabályzat papíralapú 

változatának  elküldésére. 

 
 

 

 Ingyenes  

  

Büntetőkamat Törvényes büntetőkamat    

  A készpénzszámlákon történő  
átutalás  díja hitel-  vagy betéti 

kártyával  

   EUR – Free 
  HUF – Free 

                USD – Free 

  

   A papíralapú megbízások 
végrehajtásáról  szóló napi 
jelentések/visszaigazolások 

elkészítésének  és elküldésének 
díja  

 

 
Ingyenes 

  



 

     Az  XTB Pénzügyi Eszközökkel    
kapcsolatos  kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumok  
(úgynevezett "kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumok" avagy 

„KID”)   papíralapú elkészítésének  és 
elküldésének díja 

50 EUR + 0,3 EUR oldalanként  + 
futárszállítási díj az ismétlődő, minden 
egyes előkészítési és küldési esetben a  
legfontosabb információkat tartalmazó 

dokumentumok elkészítéséért és küldéséért 

    A  tárolt pénzügyi eszközökről és  
készpénzről szóló kimutatás   

elkészítésének  és  elküldésének díja,  
vagy a  papír formában kifizetett 

költségekre  és díjakra  vonatkozó 
információkra vonatkozó  információk 

 

 Ingyenes  

     Az XTB-nek járó  Ügyfelek   
pénzeszközeinek kamatainak  értéke  

az ÁSZF 4.21.  pontja szerint 

 

Az átlagos éves kamatláb  0%  és 6,5% között 2)  

 Jutalék a PROFESSIONAL számlán 
történő   tranzakcióért – nyitásért és 

zárásért  

3,5 EUR 1 tételért  
 Kivéve a részvény CFD-t, ETF CFD-t és kriptovaluták 

Jelentési szolgáltatás, amelyre a     
tranzakciós jelentések XTB Limited 

részére történő delegálásának 
Általános Szerződési Feltételei 

vonatkoznak azáltal, hogy az Ügyfél 
pénzügyi  szerződő fél vagy nem 

pénzügyi  Partner "plusz 

 

 

 

 

           Ingyenes  

 

 Jutalék a PROFESSIONAL számlán 
történő  tranzakcióért  

–  nyitáshoz és záráshoz  

   Jutalék a kriptovalutákon alapuló CFD-k tranzakciójáért a következő volumeneken 
         Az eszköz      Bizottság volumene 

    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 



 

 
1) Ha e feltételek közül kettő egyidejűleg teljesül, havonta 10 EUR díjat lesz felszámítva: 

a. az  elmúlt 365 napban nem történt pozíció nyitása vagy lezárása az Ügyfél számláján, 
és 
b. Az elmúlt  90 napban nem történt készpénzbefizetés a számlára. 
 Elegendő fedezet hiányában díjat számítunk fel az Ügyfél számláján fennmaradó szabad pénzeszközök összegében. A díj beszedése előtt az összegek a következők:  

átváltva  a számla  pénznemére. 

2)  A feltüntetett kamatlábsáv a táblázat közzétételének napján érvényes, EUR, RON, HUF formátumú egynapos betétek után fizetett kamatot jelenti. 
3)  A pénzügyi tranzakciós adó összegéből eredő díj a tranzakció végrehajtásának napját követő munkanapon kerül levonásra. 

 
 

2.   A részvény CFD-k és  ETF CFD-k jutalékainak és díjainak táblázata  
 

Piac     Jutalék a tranzakciókért (részvény  CFD-k és ETF CFD-k  

pozíciójának minden nyitása és zárása  egy adott piacon 1) 

  Az oldalpárban szereplő  jelölés 
2) 

   Az Ügyfélnek az  adott piacon 
járó osztalék egyenértékéből 

levont  díj  3) 

 
Részvény CFD-k USA 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 USD 

0.30% 30.00% 

 
Részvény CFD-k Egyesült 
Királyság 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 0.00% 

 
Részvény CFD-k UK Nemzetközi 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 USD 

0.30% 15.00% 

Tranzakciós érték Díj 

0-2.500 EUR 0,25 EUR 

2.500- 5.000 EUR 0,5 EUR 

5.000- 10.000 EUR 1 euró 

10.000- 50.000 EUR 5 euró 

50.000- 100.000 EUR 10 euró 

100.000- 500.000 EUR 50 euró 

500.000- 1.000.000 EUR 100 euró 

 több mint 1 000 000 ERU 200 euró 

*3,5 EUR 

 Levont jutalék 
 a következő eszközök  
forgalmából: ITA.40, 

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

 A névleges ügyleti értékhez kapcsolódó rögzített díj az alábbi táblázat szerint 3): 



 

 
Részvény CFD-k 
Portugália 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 25.00% 

 
Részvény CFD-k 
Spanyolország 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 19.00% 

 
Részvény CFD-k 
Németország 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 26.375% 

 
Részvény CFD-k Cseh 
Köztársaság 

 az  ügyleti érték 0,00%-a, 
minimum 0 CZK 

0.30% 15.00% 

 
Részvény CFD-k 
Franciaország 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 26.50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvény CFD-k 
Olaszország 

a  tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

A névleges ügyleti  értékhez 
kapcsolódó rögzített díjat kell 

fizetni.   Az alábbi táblázat a  fiktív 
ügyleti értéksávokat és a 
kapcsolódó  díjértékeket  mutatja 
be 4 ): 

Tranzakciós 
érték 

Díj 

0-2.500 
EUR 

0,25 EUR 

2.500- 
5.000 EUR  

0,5 EUR 

5.000- 
10.000 EUR 

1 euró 

10.000- 
50.000 EUR 

5 euró 

50.000- 
100.000 
EUR 

10 euró 

100.000- 
500.000 
EUR 

50 euró 

500.000- 
1.000.000 
EUR 

100 euró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30% 

26.00% 



 

      felett 1 
000 000 
EUR 

200 euró 

 

  

Részvény CFD-k Svájc 
a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 35.00% 

 
Részvény CFD-k Hollandia 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 15.00% 

 
Részvény CFD-k Belgium 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 30.00% 

 
Részvény CFD-k Dánia 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 27.00% 

 
Részvény CFD-k Finnország 

a tranzakciós érték 0,0 0%-
a,  minimum 0 EUR 

0.30% 20.00% 

 
Részvény CFD-k Norvégia 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 25.00% 

 
Részvény CFD-k Svédország 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 30.00% 

 
ETF CFD-k Európában 

a tranzakciós érték 0,0 0%-a,  
minimum 0 EUR 

0.30% 30.00% 

 
ETF CFD-k USA 

a tranzakciós érték 0,00%-a,  
minimum 0 USD 

0.30% 30.00% 

   
1)

 a díjat át kell váltani arra a pénznemre, amelyben a számlát vezetik az XTB árfolyama szerint a tranzakció végrehajtásának pillanatában.  
2) a ’markup’ szerepel a befektetési számlán bemutatott spreadben. A ’markup’ értékének felét (0,15%) levonják az ajánlati árból, a másik felét pedig hozzáadják az eladási   

árhoz. 
3) Az XTB a díjjal csökkentett osztaléknak megfelelő összeget könyveli az Ügyfél számláján  
4) Az olasz FTT adóból származó díj a tranzakció végrehajtását követő munkanapon kerül kiszámításra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Általános megjegyzések 

 

Az XTB tranzakcióihoz kapcsolódó egyéb költségek, pl. spreadek, margin, swap pontok vagy egyéb jutalékok és díjak, amelyeket az   Ügyfélnek 
fizetnie kell az  XTB  weboldalán elérhető egyéb feltételtáblázatok és margin táblázatok ismertetik. 

 

1. XTB árfolyamok táblázata 
 
Annak érdekében, hogy bizonyos pozíciókat átváltson az ügyfél számlájának pénznemére, az XTB minden Ügyfél Tranzakciójában vételi és eladási árfolyamokat 
használ az alapajánlatból az xStation tranzakciós platform összes pénzügyi eszközére, valamint az MT4 platformon az árukon, indexeken és fémeken alapuló 

CFD instrumentumokra. A Pénzügyi Eszközök átváltása az MT4 Platformon lévő devizapárok árfolyama  alapján  az adott típusú Ügyfél Befektetési Számlájának 

árfolyamán történik. Az egyes ajánlatok specifikációja a következő linken található: 
https://www.xtb.com/cy/trading-services/account-information/market-specification 

 
Ha az XTB nem idéz olyan párt, amely lehetővé teszi 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 tájékoztatja a felmerülő további díjakról. 

 
Az alábbi táblázatok be van mutatva az az árfolyam, amelyet a Tranzakció adott paraméterének az Ügyfél Befektetési Számlájának pénznemére történő 

átváltására van használva. 
 

 CFD instrumentumok 

Margin (bid arány  + ask arány2))/2 

Tranzakció eredménye 

Forex tranzakciók esetén: 
Bid árfolyam – a vételi ügyletekre, 

Ask árfolyam – az eladási ügyletekhez; 
 

Egyéb CFD-k esetén: 
Bid árfolyam – olyan Pénzügyi eszközök esetében, amelyekre létezik közvetlen átváltási árfolyam; 

 
Ha a CFD tranzakciókhoz nem létezik közvetlen átváltási árfolyam, az eredményt először USD-re váltjuk át Bid pozíciók 
vételi árfolyamán és Ask pozíciók eladási árfolyamán. Ezután a befektetési számla pénznemébe a vételi pozíciók Bid 
árfolyamával és az Ask pozíciók eladási árfolyamával. 

https://www.xtb.com/cy/trading-services/account-information/market-specification


Bizottság Ask arány 

Swappontok értéke és pozíció rollover értéke (bid arány + ask árfolyam)/2 

Pénzügyi tranzakciós adó, egyéb díjak/adók A Lengyel Nemzeti Bank előző napi hivatalos rögzítő árfolyama szerint 

Vállalati tevékenységek 
(osztalék, osztalékegyenérték, 

osztalékegyenérték, jegyzési jog stb.) 

Részvény CFD-k i ETF CFD-k esetén: 
Bid kamatláb – pozitív cash flow-k esetén 
Ask arány - negatív cash flow-k esetén 

A vétel/eladás névértéke N/A 

 

 
1. A vásárlási tranzakció ára. 

2. Az eladási tranzakció ára. 

 


