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KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM   

CFD PÉNZNEM 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel.  

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: devizaárfolyam alapú különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 

A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 

ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 

Weboldal: www.xtb.com/hu 

További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 

Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: 2017 december 1. 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május 

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos termék a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy a nemzetközi piacokon a devizapárok árfolyamának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon. Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy 
véli, hogy a mögöttes eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető a 365 nap lejárta előtt bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció 
lezárásának szokásos költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ EZEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásából előnyöket vonjon le anélkül, hogy az eszköz 
tulajdonosa lenne. A Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök 
árfolyamváltozását. A termék nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. 
Feltételezve, hogy a számla értéke megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél. Futamidő 1 év.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 
A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy mekkora 
a valószínűsége annak, hogy Ön pénzt veszít a Terméken a piaci változások miatt, vagy annak következtében, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 
7-ből 7-es osztályba soroltuk, ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget 
nagyon magasra értékeljük, és a rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Bizonyos körülmények között a 
veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az Ön által esetlegesen elszenvedett teljes veszteség meghaladhatja a befektetett összeget. 
Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem 
vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban igénybe veheti a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi 
történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem szerepel a fent bemutatott mutatóban. 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadónak vagy a forgalmazónak fizetett összes 
költséget. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a hozam nagyságát. A termékbe történő 

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 
alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 
bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 
alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt nyerhet vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek 
azt mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A 
termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 
elvesztése lenne. 
 

Ajánlott tartási idő: Nincs 
Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)1   
Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 
 

 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 380 EUR  
- éves költségkihatás: 3,8 %. 

 

1
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  EURUSD 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése  
-6 770 EUR 

-168% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-2 280 EUR 

-123% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
- 1 120 EUR 

-112% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
10 EUR 
-100% 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor  

 

Belépési költségek Nincs  0 %  

Kilépési költségek Nincs  0 %  

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyénileg határozza meg a termék tartásának időtartamát, azonban az XTB jogosult a deviza CFD-re vonatkozó nyitott pozíciót az Ügyfél beleegyezése 

nélkül a pozíció megnyitásától számított 365 nap elteltével lezárni. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

 

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíciót a Termék kereskedési ideje alatt lehet lezárni. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN TEHET PANASZT? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely átfogó információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatban, beleértve 
a díjakra és a termék jellemzőire vonatkozó részletes információkat: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, ha a 
pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat mutatja be. 

372.6 (3.7%) 

Tranzakciós költség  
1) Szórási érték. 
2) Bizottság. 
Kiszámítva a pozíció megnyitásakor és zárásakor 

7 (0.1%) 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0% 
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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 

 KRIPTOPÉNZ CFD 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel.  

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: kriptovaluta árfolyamán alapuló különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 
A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 
ISIN/UPI: Nem alkalmazható 
Weboldal: www.xtb.com/hu 
További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 
Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 
A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: december 1.  
A dokumentum utolsó módosításának dátuma:  2023 május 
 

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy a kriptopénzek árfolyamának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon. Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy véli, hogy a mögöttes 
eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha az ügyfél úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető a 365 nap lejárta előtt bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció 
lezárásának szokásos költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ E CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásaiból hasznot húzzon anélkül, hogy birtokolná azt. A 
Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök árfolyamváltozását. A termék 
nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. Feltételezve, hogy a számla értéke 
megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél. Futamidő 1 év.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy mekkora 
a valószínűsége annak, hogy Ön pénzt veszít a Terméken a piaci változások miatt, vagy annak következtében, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 
7-ből 7-es osztályba soroltuk, ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget 
nagyon magasra értékeljük, és a rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Legyen tisztában a 
devizakockázattal. Előfordulhat, hogy Ön más pénznemben kapja a kifizetéseket, így az Ön által elért végső hozam a két pénznem árfolyamától függ. Ezt a 
kockázatot a fent bemutatott mutató nem tartalmazza. Bizonyos körülmények között a veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az 
Ön által elszenvedett teljes veszteség meghaladhatja a befektetett összeget. Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény 
ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes 

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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befektetését. Ön azonban igénybe veheti a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem 
szerepel a fent bemutatott mutatóban. 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadónak vagy a forgalmazónak fizetett összes 
költséget. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a hozam nagyságát. A termékbe történő 
befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog alakulni. 
A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A bemutatott 
forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is alakulhatnak. A stressz 
forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek azt mutatják, hogy milyen 
eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A termék megvásárlása azt jelenti, 
hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének elvesztése lenne. 
 

Ajánlott tartási idő: Nincs 
Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)2   
Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 

 
Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárak a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből rendszer által lefedett alapok felső határa a   22 000 EUR-nak 
megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők kártalanítási vagy 
garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer által lefedett alapok 
értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 3633 EUR  
- éves költségkihatás: 36,3 %. 

 

2
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  BITCOIN 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése  
-13 630 EUR 

-236% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-12 610 EUR 

-226% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-11 220 EUR 

-212% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-8 010 EUR 

-180% 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs 0 %  

Kilépési költségek Nincs  0 %  

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyénileg határozza meg a termék tartásának időtartamát, azonban az XTB jogosult a kriptovaluta CFD-re vonatkozó nyitott pozíciót az Ügyfél 

beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 365 nap elteltével lezárni. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíciót a Termék kereskedési ideje alatt lehet lezárni. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely átfogó információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatban, beleértve 
a díjakra és a termék jellemzőire vonatkozó részletes információkat: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, ha a 
pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat mutatja be. 

3549 (35.5%) 

Tranzakciós költség 
1) Szórási érték. 
2) Bizottság. 
Kiszámítva a pozíció megnyitásakor és zárásakor 

84 (0.8%) 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0% 
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 

 COMMODITIES CFD 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel.  

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: árfolyam alapú különbözeti szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 
ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 
Weboldal: www.xtb.com/hu 
További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 
Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 
A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: 2017 december 1. 
A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május  

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy a nemzetközi piacokon az áruk árának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon. Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy véli, hogy a 
mögöttes eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető a 365 nap lejárta előtt bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció 
lezárásának szokásos költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ EZEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásából előnyöket vonjon le anélkül, hogy az eszköz 
tulajdonosa lenne. A Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök 
árfolyamváltozását. A termék nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. 
Feltételezve, hogy a számla értéke megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél. Futamidő 1 év.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
 KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy milyen 
valószínűséggel veszíthet pénzt a Terméken a piaci változások miatt, vagy amiatt, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 7-ből 7-es osztályba soroltuk, 
ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget nagyon magasra értékeljük, és a 
rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Legyen tisztában a devizakockázattal. Előfordulhat, hogy más 
pénznemben kapja a kifizetéseket, így az Ön által elért végső hozam a két pénznem árfolyamától függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem 
tartalmazza. Bizonyos körülmények között a veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az Ön által elszenvedett teljes veszteség 

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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meghaladhatja a befektetett összeget. Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze 
egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban igénybe veheti 
a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem szerepel a fent bemutatott mutatóban.  

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a Termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizetett összes 
költséget. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a visszatérülés nagyságát. A termékbe történő 
befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 
alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 
bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 
alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt nyerhet vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek 
azt mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A 
termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 
elvesztése lenne. 
 
 Ajánlott tartási idő: Nincs 

Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)3   

Ha a befektető 1 év után zárja a pozíciót. 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 929 EUR  
- éves költségkihatás: 9,3 %. 
 

 

3
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  ARANY 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése  
- 9 490 EUR  

-195% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
- 2 720 EUR 

-127% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-1 060 EUR 

-111% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
930 EUR 

-91% 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyénileg határozza meg a termék tartásának időtartamát, azonban az XTB jogosult az árucikk CFD-re vonatkozó nyitott pozíciót az Ügyfél 

beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 365 nap elteltével lezárni. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. 
  

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíció lezárására a Termék kereskedési ideje alatt van lehetőség. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely átfogó információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatban, beleértve 
a díjakra és a termék jellemzőire vonatkozó részletes információkat: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

 

 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs  0 %  

Kilépési költségek Nincs  0 %  

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, 
ha a pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat 
mutatja be. 

921 (9.2%) 

Tranzakciós költség  
1) Szórási érték. 
2) Bizottság. 
Kiszámítva a pozíció megnyitásakor és zárásakor 

8.7 (0.1%) 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0 % 
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KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ 
DOKUMENTUM 

 INDEXEK CFD 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel.  

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: Az indexek árfolyamán alapuló különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 

A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 

ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 

Weboldal: www.xtb.com/hu 

További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 

Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: 2017 december 1. 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május  

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy spekuláljon a nemzetközi piacokon az indexek árának emelkedésére és csökkenésére. Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy véli, hogy a 
mögöttes eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető a 365 nap lejárta előtt bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció 
lezárásának szokásos költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ EZEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásából előnyöket vonjon le anélkül, hogy az eszköz 
tulajdonosa lenne. A Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök 
árfolyamváltozását. A termék nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. 
Feltételezve, hogy a számla értéke megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél. Futamidő 1 év.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
 KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy mekkora 
a valószínűsége annak, hogy Ön pénzt veszít a Terméken a piaci változások miatt, vagy annak következtében, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 
7-ből 7-es osztályba soroltuk, ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget 
nagyon magasra értékeljük, és a rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Bizonyos körülmények között a 
veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az Ön által esetlegesen elszenvedett teljes veszteség meghaladhatja a befektetett összeget. 
Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem 
vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban igénybe veheti a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi 
történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem szerepel a fent bemutatott mutatóban.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550


13 
 
 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a Termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizetett összes 
költséget. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a visszatérülés nagyságát. A Termékbe történő 
befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 
alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a Termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 
bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 
alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt nyerhet vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek 
azt mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A 
termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 
elvesztése lenne. 
 
Ajánlott tartási idő: Nincs 

Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)4   

Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 

 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 557 EUR  
- éves költségkihatás: 5,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  DE30 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése  

- 10 180 EUR  
-202% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

- 3 600 EUR 
-136% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

-1 260 EUR 
-113% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

1 880 EUR 
-81% 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  

 



14 
 
 

 

 

MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyénileg határozza meg a termék tartásának időtartamát, azonban az XTB jogosult az index CFD-kre vonatkozó nyitott pozíciót az Ügyfél 

beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 365 nap elteltével lezárni. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

 

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíciót a Termék kereskedési ideje alatt lehet lezárni. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely a termékkel kapcsolatos átfogó információkat tartalmaz, beleértve 
a díjakra és a termék jellemzőire vonatkozó részletes információkat: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs  0 %  

Kilépési költségek Nincs  0 %  

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, 
ha a pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat 
mutatja be. 

548 (5.5%) 

Tranzakciós költség  
1) Szórási érték. 
2) Bizottság. 
Kiszámítva a pozíció megnyitásakor és zárásakor 

8.6 (0.1%) 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0% 
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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 

 STOCKS CFD 

CEL 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel. 

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: A részvények árfolyamán alapuló különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 

A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 

ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 

Weboldal: www.xtb.com/hu 

További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 

Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: 2017 december 1. 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május   

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy a nemzetközi piacokon a részvények árfolyamának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon. Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy 
véli, hogy a mögöttes eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció lezárásának szokásos 
költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ EZEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásaiból hasznot húzzon anélkül, hogy birtokolná azt. A 
Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök árfolyamváltozását. A termék 
nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. Feltételezve, hogy a számla értéke 
megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
 KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy milyen 
valószínűséggel veszíthet pénzt a Terméken a piaci változások miatt, vagy amiatt, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 7-ből 7-es osztályba soroltuk, 
ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget nagyon magasra értékeljük, és a 
rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Legyen tisztában a devizakockázattal. Előfordulhat, hogy Ön 
más pénznemben kapja a kifizetéseket, így az Ön által elért végső hozam a két pénznem árfolyamától függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem 
tartalmazza. Bizonyos körülmények között a veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az Ön által elszenvedett teljes veszteség 
meghaladhatja a befektetett összeget. Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze 
egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban igénybe veheti 
a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem szerepel a fent bemutatott mutatóban.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadónak vagy a forgalmazónak fizetett összes 

költséget. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a hozam nagyságát. A Termékbe történő 

befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 

alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a Termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 

bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 

alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek azt 

mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A termék 

megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 

elvesztése lenne. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)5   

Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 

 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 545 EUR  
- éves költségkihatás: 5,45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  AAPL.US 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése  

- 10 350 EUR  
-204% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

- 5 110 EUR 
-151% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

-2 080 EUR 
-121% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 
A befektetés átlagos megtérülése 

2 680 EUR 
-73% 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget 
vagy veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyedileg határozza meg a terméktulajdon időtartamát. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

 

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíció lezárására a Termék kereskedési ideje alatt van lehetőség. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

Minden további dokumentum, amely a termékkel kapcsolatos átfogó információkat tartalmaz, beleértve a részletes információkat is. 

 

 

 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs  0 %  

Kilépési költségek Nincs.  Az ügylet értékétől függően a különbözet értékében szereplő árrés.  0 %  

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, ha a 
pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat mutatja be. 

5.15 % 

Tranzakciós költség  
A spread értékébe foglalt margin, az ügylet értékétől függően. A pozíció megnyitásakor és 
zárásakor kerül kiszámításra. 

0.15% 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0 % 
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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM  

 ETF CFD 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel .  

TERMÉK 

A termék neve: Az ETF-en alapuló különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban "termék". 

A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 

ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 

Weboldal: www.xtb.com/hu 

További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 

Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma:  2017 december 1. 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma:  2023 május  

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos termék a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az 
ügyfél számára, hogy az ETF-ek árának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon... Az ügyfél hosszú pozíciót nyithat, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára 
emelkedni fog, vagy rövid pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés a pozíció lezárásának szokásos 
költségein kívül semmilyen rendkívüli költséggel nem jár.  

CÉLOK ÉS AZ E CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásából előnyöket vonjon le anélkül, hogy az eszköz 
tulajdonosa lenne. A Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök 
árfolyamváltozását. A termék nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. 
Feltételezve, hogy a számla értéke megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél. Futamidő 1 év.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy mekkora 
a valószínűsége annak, hogy Ön pénzt veszít a Terméken a piaci változások miatt, vagy annak következtében, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 
7-ből 7-es osztályba soroltuk, ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget 
nagyon magasra értékeljük, és a rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Legyen tisztában a 
devizakockázattal. Előfordulhat, hogy Ön más pénznemben kapja a kifizetéseket, így az Ön által elért végső hozam a két pénznem árfolyamától függ. Ezt a 
kockázatot a fent bemutatott mutató nem tartalmazza. Bizonyos körülmények között a veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az 
Ön által elszenvedett teljes veszteség meghaladhatja a befektetett összeget. Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény 
ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes 
befektetését. Ön azonban igénybe veheti a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem 
szerepel a fent bemutatott mutatóban.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadónak vagy a forgalmazónak fizetett összes 
költséget. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a hozam nagyságát. A termékbe történő 
befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 
alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 
bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 
alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt nyerhet vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek 
azt mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A 
termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 
elvesztése lenne . 
 
 Ajánlott tartási idő: Nincs 

Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)6   

Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 

 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: 545 EUR  
- éves költségkihatás: 5,45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  VXX.US 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése  
- 10 540 EUR  

-205% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
- 8 230 EUR 

-182% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
- 5 560 EUR  

-156% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
280 EUR 

-97% 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyedileg határozza meg a Terméktulajdon időtartamát . 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

 

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíciót a Termék kereskedési ideje alatt lehet lezárni. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely átfogó információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatban, beleértve 
a részletes információkat a díjakról és a termék jellemzőiről: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs  0 %  

Kilépési költségek Nincs.  A különbözet értékében szereplő fedezet, az ügylet értékétől függően.  0 %  

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, ha a 
pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat mutatja be. 

5.15% 

Tranzakciós költség  
A spread értékébe foglalt margin, az ügylet értékétől függően. A pozíció megnyitásakor és 
zárásakor kerül kiszámításra. 

0,15% 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

Teljesítménydíjak Nincs 0% 
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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 

 SZINTETIKUS RÉSZVÉNYEK 

CÉLKITŰZÉS 

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy 
segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatát, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más 
termékekkel. 

TERMÉK 

A termék neve: A termék neve: Tőzsdei árfolyamon alapuló, pénzügyi tőkeáttétel nélküli, különbözetre szóló szerződés (CFD), a továbbiakban: termék. 

A PRIIP gyártójának neve: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország, a továbbiakban: XTB. 

ISIN/UPI: Nem alkalmazható. 

Weboldal: www.xtb.com/hu 

További információ/telefonszám: További információért kérjük, hívja a +48 22 2019550-es telefonszámot. 

Az XTB S.A. felügyeletét a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban a következő személy látja el: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Varsó, Lengyelország. 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum dátuma: 2017 december 1. 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május  

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

MI EZ A TERMÉK? 

TÍPUS 

Származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a nemzetközi piacokon a részvények 
árfolyamának emelkedésére és csökkenésére spekuláljon. Az ügyfél nyithat hosszú pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid 
pozíciót, ha úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog. 

TERM 

A terméknek nincs ajánlott tartási ideje, és a befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Ez a döntés nem jár semmilyen rendkívüli 
költséggel, kivéve a pozíció lezárásának szokásos költségeit.  

CÉLOK ÉS AZ EZEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára, hogy az alapul szolgáló eszköz árfolyamváltozásaiból hasznot húzzon anélkül, hogy birtokolná azt. A 
Termék befektetés hozamának mértéke a pozíció nyitó- és záróárától függ. A Termék tükrözi az alapul szolgáló mögöttes eszközök árfolyamváltozását. A termék 
nyereség- és kockázati profilja szimmetrikus. A Termékkel kapcsolatos tranzakció megnyitásakor a Befektető letétet helyez el. Feltételezve, hogy a számla értéke 
megegyezik a befizetett letét értékével, a befektető nem veszíthet többet a letét értékénél.  

CÉLZOTT EGYÉNI BEFEKTETŐ  

A termék nem minden befektető számára megfelelő. A Terméket olyan egyéni befektetőnek szánjuk, aki tisztában van a származtatott ügyletek mechanizmusával 
és az azokkal kapcsolatos kockázatokkal. A befektetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a befektetett összeg erejéig rövid távon is elviselje az esetleges 
veszteséget. A Termék befektetési célokra, spekulatív kereskedésre, portfólió-diverzifikációra és a mögöttes eszköz kitettségének fedezésére használható. 

MILYEN KOCKÁZATOKKAL JÁR, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE? 
 KOCKÁZATI INDIKÁTOR 

 

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 1 munkanapig tartja magánál. Ha a befektetésed egy korai szakaszban váltod be, a tényleges kockázatok 
jelentősen eltérhetnek, és a hozam alacsonyabb lehet. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia a terméket, 
amely jelentősen befolyásolja a hozamát. Az általános kockázati index a termék kockázatának szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy milyen 
valószínűséggel veszíthet pénzt a Terméken a piaci változások miatt, vagy amiatt, hogy nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a Terméket a 7-ből 7-es osztályba soroltuk, 
ami a legmagasabb kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni teljesítményből adódó potenciális veszteséget nagyon magasra értékeljük, és a 
rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják azt, hogy képesek vagyunk Önnek pénzt fizetni. Legyen tisztában a devizakockázattal. Előfordulhat, hogy Ön 
más pénznemben kapja a kifizetéseket, így az Ön által elért végső hozam a két pénznem árfolyamától függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem 
tartalmazza. Bizonyos körülmények között a veszteségek fedezésére további kifizetéseket követelhetünk Öntől. Az Ön által elszenvedett teljes veszteség 
meghaladhatja a befektetett összeget. Ez a Termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetett pénze 
egy részét vagy egészét. Ha mi (mi) nem vagyunk képesek kifizetni Önnek az esedékes összeget, Ön elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban igénybe veheti 
a fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a "Mi történik, ha az XTB nem képes kifizetni Önt?" című részt). Ez a védelem nem szerepel a fent bemutatott mutatóban.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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PERFOMACE FORGATÓKÖNYV 

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák a tanácsadónak vagy a forgalmazónak fizetett összes 
költséget. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a hozam nagyságát. A termékbe történő 
befektetésének végső értéke a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A jövőbeli piaci helyzet bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni, hogyan fog 
alakulni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb kimenetelét alkalmazó illusztrációk. A 
bemutatott forgatókönyvek a múltbeli teljesítményen és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A jövőben a piacok egészen másképp is 
alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt nyerhet vissza szélsőséges piaci körülmények között. A bemutatott forgatókönyvek 
azt mutatják, hogy milyen eredményeket hozhat az Ön befektetése. Összehasonlíthatja őket más származtatott eszközökre vonatkozó forgatókönyvekkel. A 
termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön hisz abban, hogy az alaptermék ára emelkedni fog. Az Ön maximális vesztesége az összes befektetett pénzeszközének 
elvesztése lenne. 
 
Ajánlott tartási idő: Nincs 

Példa befektetés: 10.000 EUR (a pozíció névértéke)7   

Ha a befektető 1 év elteltével zárja a pozíciót 

Információk az egyéni befektetők hozamfeltételeiről vagy a beépített teljesítménykorlátozásokról. A termékbe történő befektetésből való kilépésnek nincsenek 
rendkívüli költségei. A Terméknek nincsenek felső hozamfelárai a befektető számára. Nyilatkozat arról, hogy az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam 
adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen fizetendő összeget. Az egyéni befektető székhelye szerinti tagállam adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen 
fizetendő összeget. 

MI TÖRTÉNIK, HA AZ XTB NEM TUD KIFIZETNI? 

Az XTB részt vesz a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kártalanítási rendszerében, amely garantálja a befektetők eszközeinek biztonságát. Az XTB 
fizetésképtelensége miatti fizetésképtelenség esetén minden ügyfél jogosult az XTB-nél felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközök értékének kompenzálására az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összegig. A befektető téves befektetési döntésből eredő esetleges veszteségeire nem terjed ki a befektetők 
kártalanítási vagy garanciarendszere. E tájékoztatás időpontjában a kártalanítás maximális összege a   3 000 EUR-nak megfelelő HUF a kártalanítási rendszer 
által lefedett alapok értékének 100%-ában és az ezt meghaladó összeg 90%-ában, azzal a kikötéssel, hogy a kártalanítási rendszer által lefedett alapok felső határa 
a   22 000 EUR-nak megfelelő HUF. Ezen túlmenően a befektető fenntartja magának a jogot, hogy a fent meghatározott összeget meghaladó követeléseit a 
csődtömeggel, a szanálási vagyonkezelővel vagy a brókerházzal szemben érvényesítse. A kártalanítási rendszer egészének és résztvevőinek felügyeletét a lengyel 
pénzügyi felügyelet (KNF) gyakorolja. 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL? 

Időbeli költségek 

A táblázatok a különböző típusú költségek fedezésére a beruházásokból elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől és a termék 
tartási idejétől függnek. A feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy mintabefektetési összeg és különböző befektetési időszakok alapján készültek. 

Feltételeztük, hogy: 

- befektetett összeg:  10.000 EUR (a pozíció névértéke)  
- a termék eredményei összhangban vannak a megadott tartási időszakkal. 

Ha a pozíciót 1 év után lezárják: 

- teljes költség: éves költségkihatás: 0,10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 a potenciális hozamot (a befektetés átlagos éves hozamát) a referenciaösszeg (névérték) százalékában számítják ki, azaz: (nettó nyereség vagy 

veszteség)/referenciaösszeg -1 a 2021/2268/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet képlete szerint. 

SZENARIÓK  AAPL.US 

Stressz 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése  
-9 820 EUR  

-198% 

Kedvezőtlen 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
-4 580 EUR 

-146% 

Mérsékelt 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
 -1 409 EUR  

-116% 

Favourbale 
Mit kaphat vissza a költségek után 

A befektetés átlagos éves megtérülése 
3 210 EUR 

-68% 

A táblázat azt mutatja, hogy egy befektetés 1 év alatt mekkora nyereséget vagy 
veszteséget termelhet különböző forgatókönyvek szerint, 10 000 eurós 
(névértékű) befektetéssel számolva.  
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MENNYI IDEIG KELL TARTANOM A TERMÉKET, ÉS KIVEHETEM-E KORÁBBAN A PÉNZT? 

A befektető bármikor megszüntetheti a termékbe történő befektetését. Egy ilyen döntés nem jár semmilyen rendkívüli költséggel, kivéve a pozíció lezárásának 

standard költségeit. 

Ajánlott tartási idő: Nincs 

A befektető egyedileg határozza meg a terméktulajdon időtartamát. 

A szerződéstől való elállás határideje 

A Befektető elállhat a Termékre vonatkozó ügylettől elállási nyilatkozat benyújtásával, ha a Termékre vonatkozó ügyletet hibás áron kötötték, és az XTB a hibát 
meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján megerősíti. A részletes szabályokat, beleértve a hibás áron kötött ügylettől való elállás határidejét és a 
hibás ár meghatározásának módját a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.  

 

Korai ártalmatlanítás  

A befektető önállóan határozza meg a termék tulajdonjogának időtartamát. A Terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció lezárása nem jár rendkívüli 
díjakkal és büntetésekkel, és nem változtatja meg a Termék kockázati profilját. A pozíciót a Termék kereskedési ideje alatt lehet lezárni. 

A befektetési időszak vége vagy az ajánlott tartási időszak vége előtti beváltás következményei. 
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést. Egy ilyen döntés nem jár rendkívüli költségekkel. 

HOGYAN PANASZKODHATOK? 

A befektető panaszt nyújthat be az XTB-hez az XTB által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat kizárólag: (1) személyesen lehet benyújtani az XTB székhelyén, (2) telefonon, a következő telefonszámon: +48 22 273 99 50, (3) elektronikus úton, a 
befektetői szobában elérhető online űrlap segítségével, és (4) levélben, az XTB székhelyének címére küldött külön erre a célra szolgáló űrlapon. A panaszok 
felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatásnyújtásról szóló szabályzat tartalmazza. A panaszok benyújtásának módjára és elveire vonatkozó 
részletes információk a https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/56/Panaszt%C3%A9tel_menete_PLHU_a55f897b87.pdf" oldalon közzétett 
Panaszbeadási útmutatóban találhatók. 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  

A weboldalon (beleértve az aloldalakat is) megtalálható minden további dokumentum, amely átfogó információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatban, beleértve 
a díjakra és a termék jellemzőire vonatkozó részletes információkat: " https://www.xtb.com/hu/kondiciok/forex-szamla". 

 

 

 

 

 

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE 

Egyszeri költségek a 
belépéskor vagy kilépéskor 

 

Belépési költségek Nincs  0  

Kilépési költségek Nincs.  A különbözet értékében szereplő fedezet, az ügylet értékétől függően. 8 EUR vagy 0,10% 

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK 

Kezelési díjak és egyéb 
igazgatási vagy működési 

költségek 

Swap-pontok - a pozíció finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet akkor számítanak fel, ha a 
pozíciót egy másik napra tartják. A számítási módszert a Swap-pontok táblázat mutatja be. 

0% 

Tranzakciós költség  
A spread értékébe foglalt fedezet, az ügylet értékétől függően. A pozíció megnyitásakor és 
zárásakor kerül kiszámításra. 

0% 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK ESETÉN FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
 

Teljesítménydíjak Nincs 0% 
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TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK 
 ETF 

A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2023 május  

A tőzsdén kereskedett alapok ("ETF") olyan nyílt végű befektetési alapok, amelyek a legtöbb esetben részvény- vagy kötvényindexet másolnak, és 
ETF-alapként vannak megjelölve, ami azt jelenti, hogy az EU-ban szabadon forgalomba hozhatók. 

Az európai uniós szabályozással összhangban az ETF-kibocsátóknak minden ETF-alapra vonatkozóan ki kell adniuk a kiemelt befektetői információkat ("KID"). A 
KID összefoglaló információkat nyújt az ETF-ről, hogy segítse a befektetőket az ETF-be történő befektetésről szóló döntés meghozatalában. Az irányelv előírja, 
hogy a KID-et a befektetés előtt a befektetők rendelkezésére kell bocsátani az adott ETF-re vonatkozóan. Az alábbiakban az XTB-n keresztül elérhető ETF-
alapokhoz kapcsolódó ETF-szolgáltatók listája található, valamint a megfelelő KID beszerzését segítő honlapokra mutató linkek, amelyek segítségével a befektetők 
hozzájuthatnak a megfelelő KID-hez. Az XTB nem ETF-kibocsátó, ezért nem készít KID-et ezekhez a termékekhez. 

A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az ETF-termékek nem rendelkeznek semmilyen tőkevédelemmel vagy tőkegaranciával, ezért a befektetőknek nem 
szabad ilyen termékekbe befektetniük, hacsak nem képesek a befektetett tőke teljes összegéig veszteségeket elszenvedni. Az ETF-alapok értéke ugyanúgy 
csökkenhet, mint emelkedhet, és a múltbeli eredmények nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek. Az ETF-be történő befektetés kockázattal jár. Annak 
érdekében, hogy jobban tájékozódjon a kapcsolódó kockázatokról, ismerje meg az egyes szolgáltatók KID-jeiben és egyéb tájékoztató dokumentumokban 
található, a kockázatokra vonatkozó információkat. 

Az alábbi táblázatban az ETF-kibocsátók honlapjaira mutató linkek találhatók, ahol az ETF-eszközökbe történő befektetésekkel kapcsolatos szükséges 
információkat közzéteszik. 

 

1 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Dist, EUR) KID  

2 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc, USD) KID  

3 4GLD.DE Deutsche Boerse Commodities GmbH Xetra-GoldÂ® Bearer Notes ETC KID  

4 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

5 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID  

6 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) KID  

7 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

8 AGGU.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID  

9 AIGI.UK ETF Wistom tree Industrial Metals (Acc USD) KID  

10 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID  

11 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF (Acc EUR) KID  

12 AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KIID  

13 AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

14 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (Acc EUR) KID  

15 BCHN.UK Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (Acc, USD) KID  

16 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR) KID  

17 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS ETF (Acc EUR) KID  

18 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF (Acc EUR) KIID  

19 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) KID  

20 C40.FR Amundi CAC 40 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

21 C50.FR Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

22 CAC.FR Lyxor CAC 40 UCITS ETF (Dist EUR) KID  

23 CBU0.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc USD) KID  

24 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) KID  

25 CEBB.DE iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc, EUR) KIID  

26 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/36B3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4BRZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4GLD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/5MVL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AASI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGED.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AIGI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-agtak4tu21mchhd8qmc4716nqhv9pg8v-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AYEP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BATT.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BCHN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNK.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BXX.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C40.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C50.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CAC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU0.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CCAU.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/CEBB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEMS.DE.pdf
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27 CEU1.UK iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

28 CIND.UK iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc) (Acc, USD) KID  

29 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc USD) KID  

30 CNYA.DE iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

31 CNYB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID  

32 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

33 CRUD.UK Wisdomtree Commodity Securities Ltd (Acc, USD) KID  

34 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KID  

35 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID  

36 DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

37 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) KID  

38 DPYA.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, USD) KID  

39 DPYE.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

40 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID  

41 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF (Acc EUR) KIID  

42 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID  

43 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD) KID  

44 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

45 ECAR.UK iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF (Acc, USD) KID  

46 EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

47 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) KID  

48 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc USD) KID  

49 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist USD) KID  

50 EMEC.DE BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic (Acc, EUR) KID  

51 EMIM.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc GBP) KID  

52 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (Acc USD) KID  

53 EQQQ.UK Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist, GBP) KID  

54 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KID  

55 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

56 ETFBM40TR.PL Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ KID  

57 ETFBNDXPL.PL BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ KID  

58 ETFBS80TR.PL Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID  

59 ETFBSPXPL.PL BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ KID  

60 ETFBTBSP.PL BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ KID  

61 ETFBW20LV.PL BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ KIID  

62 ETFBW20ST.PL BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ KID  

63 ETFBW20TR.PL Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ KID  

64 ETFBWTECH.PL BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID  

65 EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/CEU1.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CIND.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CORP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CSPX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DAXEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DBPG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DGTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSP5.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DXS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ECAR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMIM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMMV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EQQQ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETDD.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-mWIG40TR-30.12.2021_eng-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBNDXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBNDXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBSPXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBTBSP.PL
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20Lev-30.12.2021-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20ST.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20TR.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20ST.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN0.DE.pdf
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66 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID  

67 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

68 EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc EUR) KID  

69 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

70 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) KID  

71 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

72 EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv (Dist, EUR) KID  

73 FLOA.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID  

74 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

75 GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc, USD) KID  

76 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (Acc USD) KID  

77 GLDV.UK SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF (Dist, USD) KID  

78 GMVM.DE VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS (Acc, EUR) KID  

79 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID  

80 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) KID  

81 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc USD) KID  

82 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KIID  

83 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID  

84 HTWO.UK L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc, USD) KID  

85 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) KID  

86 IAPD.UK iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist, USD) KID  

87 IASP.UK iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist, GBP) KID  

88 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) KID  

89 IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF(Acc, EUR) KID  

90 IBC5.DE iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

91 IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

92 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

93 IBCI.DE iShares ? InflationLinkedGovtBd UCITS (Acc, EUR) KID  

94 IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

95 IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID  

96 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID  

97 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

98 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF (Acc EUR) KID  

99 IBTA.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc USD ) KID  

100 IBTE.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

101 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) KID  

102 ICHN.NL iShares MSCI China UCITS ETF (Acc, USD) KID  

103 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc USD) KID  

104 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist USD) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/EUN2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EXH4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GLDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GMVM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GRE.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HEAL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HSI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HTWO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IASP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCX.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBEXA.ES.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBZL.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICHN.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICOM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDIN.UK.pdf
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105 IDNA.UK iShares MSCI North America UCITS ETF (Dist, USD) KID  

106 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist USD) KID  

107 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist USD) KID  

108 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) KID  

109 IDUP.UK iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist, USD) KID  

110 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID  

111 IDVY.NL iShares Euro Dividend UCITS ETF (Dist, EUR) KID  

112 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist USD) KID  

113 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

114 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID  

115 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

116 IEML.UK iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

117 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

118 IFFF.UK iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD (Dist, GBp) KID  

119 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc USD) KID  

120 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dist GBP) KID  

121 IH2O.UK iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist GBP) KID  

122 IHYG.UK iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

123 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

124 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc USD) KID  

125 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) KID  

126 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF (Acc EUR) KID  

127 IOGP.UK iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc USD) KID  

128 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID  

129 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) KID  

130 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) KID  

131 IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

132 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID  

133 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist GBP) KID  

134 IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID  

135 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID  

136 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID  

137 IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID  

138 IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID  

139 IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) KID  

140 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID  

141 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) KID  

142 IS3Q.DE iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

143 IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/IDNA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDVY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDWP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEDY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEMB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IFFF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IH2O.UK,pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHZU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IJPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IMAE.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/INR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IOGP.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IPDM.UK_PL1.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRP.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0E.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS31.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3N.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3Q.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3R.DE.pdf


28 
 
 

144 IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

145 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) KID  

146 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) KID  

147 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID  

148 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist GBP) KID  

149 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) KID  

150 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID  

151 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) KID  

152 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

153 IUCD.UK iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

154 IUCM.UK iShares S&P 500 Communication Sector (Acc, USD) KID  

155 IUCS.UK iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF (Acc, USD) KID  

156 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

157 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

158 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

159 IUIT.UK iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

160 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF (Dist GBP) KID  

161 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF (Dist GBP) KID  

162 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID  

163 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist EUR) KID  

164 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist GBP) KID  

165 IUSE.UK iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc EUR) KID  

166 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist EUR) KID  

167 IUSN.DE Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

168 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

169 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc USD) KID  

170 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist GBP) KID  

171 IWMO.UK iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc USD) KID  

172 IWQU.DE iShares Edge MSCIWorld Qlty Factor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KIID  

173 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist GBP) KID  

174 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc USD) KID  

175 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc EUR) KID  

176 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID  

177 LOCK.UK iShares Digital Security UCITS ETF (Acc, USD) KID  

178 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) KID  

179 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

180 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leveraged (2x) UCITS ETF (Acc EUR) KID  

181 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) KID  

182 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/IS3S.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISDE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ITKY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUES.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUFS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUHC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUIT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUS7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSN.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWMO.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LEM.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LOCK.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQQ.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
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183 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF (Acc EUR) KID  

184 LVO.NL Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Acc EUR) KID  

185 LYPG.DE Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (Acc EUR) KID  

186 LYXI.DE Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

187 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 UCITS ETF (Dist EUR) KID  

188 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID  

189 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF (Dist GBP) KID  

190 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID  

191 MTD.FR Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS ETF (Acc EUR) KID  

192 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) KID  

193 OD7F.DE ETFS WTI Crude Oil KID  

194 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID  

195 QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc EUR) KID  

196 QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID  

197 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID  

198 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc USD) KID  

199 ROAI.DE Lyxor Robotics & AI UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

200 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF (Acc EUR) KIID  

201 SBIO.UK Invesco NASDAQ Biotech ETF (Acc, USD) KID  

202 SDIA.UK iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID  

203 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc GBP) KID  

204 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

205 SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

206 SPY4.UK SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, USD) KID  

207 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID  

208 SPYD.DE SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (Dist EUR) KID  

209 SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) KID  

210 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Acc EUR) KID  

211 SUAS.UK iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Acc, USD) KID  

212 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID  

213 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

214 SUWS.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Dist, USD) KID  

215 SWRD.UK SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc, USD) KID  

216 SX3PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

217 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

218 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

219 SX8PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

220 SXAPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

221 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

https://www.xtb.com/pl/kid/LVC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LVO.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYPG.DE.pdf
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https://www.xtb.com/pl/kid/STZ.FR.pdf
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https://www.xtb.com/pl/kid/SXAPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXDPEX.DE.pdf


30 
 
 

222 SXEPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

223 SXIPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (Dist EUR) KID  

224 SXKPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

225 SXPPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

226 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID  

227 SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

228 SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

229 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

230 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

231 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

232 SXRW.DE iShares CoreFTSE 100 UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

233 SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

234 SXTPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Dist, EUR) KID  

235 T10G.UK UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCI ETF USD (Dist, GBp) KID  

236 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF (ACC EUR) KID  

237 TUR.FR Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

238 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) KID  

239 USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, EUR) KIID  

240 USPY.UK L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, USD) KID  

241 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID  

242 V40A.DE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

243 V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

244 V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

245 VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID  

246 VHYD.UK Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist USD) KID  

247 VVSM.DE VanEck Vectors Semiconductor UCITS (Acc, EUR) KID  

248 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

249 VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

250 VWRA.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc, USD) KID  

251 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID  

252 WCLD.UK WisdomTree Cloud Computing UCITS (Acc, USD) KID  

253 WIAU.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) KID  

254 WING.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID  

255 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID  

256 WSML.UK Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID  

257 WTAI.UK WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF (Acc, USD) KID  

258 XAD6.DE DB Physical Silver ETC (Acc, EUR) KID  

259 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

260 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID  
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261 XCS4.DE Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

262 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID  

263 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF (Acc EUR) KID  

264 XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

265 XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

266 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

267 XGSD.DE Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF (Dist, EUR) KID  

268 XMEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

269 XMJP.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

270 XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

271 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID  

272 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID  

273 XX2D.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

274 ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

275 ZPRR.DE SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID  

276 XDEW.UK Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF KID  

277 VUSA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID  

278 XSPU.UK Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF KID  

279 CBU7.UK iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF KID  

280 VUAG.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID  

281 XMME.UK Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF KID  

282 KWEB.UK KraneShares CSI China Internet UCITS ETF KID  

283 XDWD.UK Xtrackers MSCI World UCITS ETF KID  

284 SPXS.UK Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (Acc, USD) KID  

285 FOOD1.UK RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating ETF KID  

286 MEUD.FR Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (Acc, EUR) KID  

287 XSX6.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID  

288 NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

289 LYXLEDAX.DE Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc (Acc, EUR) KID  

290 GCLX.UK Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (Acc, GBp) KID  

291 RAYS.UK Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID  

292 VUAA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, USD) KID  

293 VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID  

294 PHGP.UK Wisdomtree Metal Securities Ltd KID  

295 SASU.UK iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD) KID  

296 XDWH.DE Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) (Dist, PLN) KID  

297 CNYA.UK Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID  

298 XESC.DE iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF USD A (Acc, GBp) KID  

299 LYPS.PL iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID  
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300 IWFV.UK Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KID  

301 URNU.DE Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (Acc, EUR) KID  

302 IESE.NL iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

303 QQQ3.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC KID  

304 3USL.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (Acc, USD) KID  

305 IWQU.UK iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, USD) KID  

306 IWVL.UK iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF (Acc, USD) KID  

307 COPA.UK Wisdomtree Copper (Acc, USD)  KID  

308 IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

309 SWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc, GBp) KID  

310 SXXPIEX.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (Dist, EUR) CFD KID  

311 BTEC.DE iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc (Acc, EUR) KID  

312 ESGB.UK VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A (Acc, GBP) KID  

313 XCS3.DE Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID  

314 CHRG.UK WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD (Acc, GBp) KID  

315 GGRG.UK WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID  

316 VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID  

317 IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (Dist, EUR) KID  

318 VUKE.UK Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist, GBP) KID  

319 IEEM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist, EUR) KIID  

320 APSDEX.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DE (Dist, EUR) KID  

321 IKOR.UK iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist, GBp) KID  

322 IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS (Dist, EUR) KID  

323 IGLO.UK iShares Global Govt Bond UCITS (Dist, USD) KID  

324 IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS (Acc, EUR) KID  

325 VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS (Dist, EUR) KID  

326 DTLE.UK iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS (Dist, EUR) KID  

327 EMQQ.DE EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS (Acc, EUR) KID  

328 GDXJ.DE VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS (Acc, EUR) KID  

329 ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS (Acc, EUR) KID  

330 D5BK.DE Xtrackers FTSE Develpd Europe Restate UCITS (Acc, EUR) KID  

331 IS04.DE iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist (Dist, EUR) KID  

332 SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist, EUR) KID  

333 
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

334 
INRG.UK iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

335 
3NGS.UK Boost Natural Gas 3x Short Daily (Acc, USD) KID 

336 
HYLA.UK iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist (Acc, USD) KID 

337 
IHYA.UK iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis (Acc, USD) KID 

338 IB01.UK iShares $ Treasury Bond 0-1y UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 
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339 NDIA.UK iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

340 MVOL.UK iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A (Acc, USD) KID 

341 XD9U.UK Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (Acc, USD) KID 

342 
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS (Acc EUR) KID 

343 
DL2P.UK L&G DAX Daily 2x Long UCITS (Acc GBP) KID 

344 
DS2P.UK L&G DAX Daily 2x Short UCITS (Acc GBP) KID 

345 
IMEU.UK iShares Core MSCI Europe UCITS (Dist GBP) KID 

346 
GLGG.UK L&G Clean Water UCITS (Acc GBP) KID 

347 
WOOD.UK iShares Global Timber & Forestry UCITS (Dist GBP) KID 

348 
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS (Acc EUR) KID 

349 
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS (Acc EUR) KID 

350 
WTEI.DE WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS (Dist EUR) KID 

351 
BNKS.UK iShares S&P U.S. Banks UCITS (Acc USD) KID 

352 
IS0L.DE iShares Germany Govt Bond UCITS (Dist EUR) KID 
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