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Az XTB-ügyfelek tájékoztatása az esetleges Egyesült Királyság Európai Unióból 
való kilépés esetére (az úgynevezett „Brexit”) 

 
 
A bejelentett kilépéssel kapcsolatosan, amikoris az Egyesült Királyság 2019. március 29-én 
kilép az Európai Unióból, az XTB ezúton tájékoztatja ügyfeleit a pénzügyi piacokon 
megjelenő rendkívüli helyzetek lehetőségéről ezen időpontot közvetlenül megelőző és 
követő napokon. 
 
Előfordulhatnak olyan rendkívüli piaci feltételek, mint például az eszközök likviditásának 
csökkentése és a megrendelés végrehajtásának esetleges hiánya, a magasabb spreadek 
és gyors ármozgások vagy piaci rés keletkezése nyitáskor olyan devizainstrumentumokon 
alapuló eszközökön, amelyeknél az egyik pár a brit font (GBP) és az olyan 
instrumentumoknál, amelyek ára függ az egyesült királyságbeli társaságok vagy az 
Egyesült Királyságban jegyzett társaságok áraitól (Részvény CFD-k és részvények, illetve 
ETF-ek). A fenti esetek azonban befolyásolhatnak más eszközöket is, amelyek tőzsdei 
indexeken alapulnak. Annak a ténynek köszönhetően, hogy Nagy-Britannia aktív 
kereskedési tevékenységet folytat bizonyos áruk esetén, mint például fémek és 
nemesfémek, az ilyen eszközökre is jellemző lehet a rendkívüli piaci feltétel. A Bank of 
England az aranyban letétbe helyezett globális devizatartalékok fő letéteményese, amely 
hatással lehet az Egyesült Királyságban letétbe helyezett devizák viselkedésére.  
 
Az XTB nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Királyság jelenlegi helyzete 
lehetőséget adjon a brit font árfolyam manipulálására, többek között hamis 
médiainformációk közzétételével vagy spekulatív támadásokkal.  
 
Az XTB arra is szeretné ügyfeleit emlékeztetni, hogy kereskedési számlái negatív egyenleg 
elleni védelem alatt állnak. Ezzel kapcsolatosan kérjük, tekintse át az ide vonatkozó ÁSZF 
pontokat és mellékleteket. 
 
Amennyiben kérdése merül fel a Brexit hatása az XTB tevékenységével kapcsolatosan, 
javasoljuk lépjen kapcsolatba Ügyféltámogató csoportunkkal emailben a cs@xtb.com 
címen vagy a +36 1 700 8349 telefonszámon. 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a Brexit eredményeként az XTB a szolgáltatókkal kötött egyes 
megállapodásai újratárgyalásra kerülhetnek. Ez vonatkozik az Egyesült Királyságban 
található beszállítókkal és szolgáltatókkal kötött megállapodásokra. Ezen megállapodások 
újratárgyalása szükségessé teheti az Ügyfél dokumentációk módosítását. A Brexit 
következményeként egyes személyes adatok továbbítása az Európai Unión kívülre 
történhet. Az XTB folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesült Királyság helyzetét, ezzel 
kapcsolatban együttműködik az XTB LTD-del (UK). Az XTB tájékoztatja az Ügyfeleket 
minden olyan változásról, amely hatással van vagy hatással lehet az Ügyfél  jogi 
helyzetére vonatkozóan az alkalmazandó jog által előírt mértékben.  
 
További információkért kérjük, keresse Ügyféltámogatásunkat a fent említett 
elérhetőségek valamelyikén. 
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