
 

 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ X-TRADE BROKERS DM S.A. 
VÁLLALATRÓL 

 
 
A társaság neve és címe 
Az Ogrodowa 58, 00-876, Varsó, Lengyelország székhelyű X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) a  Lengyel  Nemzeti 
Bírósági Cégnyilvántartásban 217580 szám alatt bejegyzett társaság; a társaság cégjegyzékét a  Varsói  Fővárosi  Kerületi  Bíróság 
XII.  sz. Kereskedelmi Kollégiuma vezeti.  
 
Engedély 
Az XTB a Lengyel Értékpapír- és Tőzsdebizottság által kiadott DDM-M-4021-57-1/2005 számú engedély alapján végez pénzügyi 
közvetítői/brókeri tevékenységet. 
 
Felügyelet  
Az XTB egy engedélyezett befektetési vállalkozás, mely a MiFID hatálya alá tartozik, és amelyet a KNF – Lengyel Pénzügyi 
Felügyeleti Hatóság (www.knf.gov.pl/en) – felügyel. Az XTB a MiFID irányelvei alapján biztosítja pénzügyi szolgáltatásait az ügyfelei 
részére az Európai Gazdasági Térségben is, Lengyelország mellett. 
 
Tevékenységi kör 
 
Az XTB a következő pénzügyi közvetítői/brókeri szolgáltatásokat nyújtja: 

1) egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás(ok) fogadása és továbbítása; 
2) az 1. pontban leírt megbízások teljesítése az ügyfelek nevében; 
3) saját számlás kereskedés; 
4) az ügyfelek számláin található pénzügyi eszközök őrzése és kezelése, beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat, mint például a készpénz/biztosítékok kezelését; 
5) devizakereskedési szolgáltatás, amennyiben az kapcsolódik a befektetési szolgáltatások nyújtásához; 
6) befektetés- és pénzügyi elemzés vagy egyéb általános ajánlások a pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciókhoz 

kapcsolódóan; 
7) Az 1-6. pontokban meghatározott tevékenységek a mögöttes derivatívákkal kapcsolatban, melyek a befektetési 

szolgáltatáshoz kapcsolódnak, a következő eszközök tekintetében: 
 

1) szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, tőzsdei vagy többoldalú kereskedési lehetőségek (MTF, ASO); 
2) származtatott eszköz (CFD) on the over-the-counter market (OTC); 
3) opciós eszközök OTC piacon. 

 
Az XTB által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk a következő dokumentumokban találhatóak: 
 Rendeletek a szolgáltatások nyújtásáról, vételi vagy eladási megbízások végrehajtására, számlák, pénzeszközszámlák és 

értékpapírszámlák az X-Trade Brokers DM S.A. által (“Általános Szerződési Feltételek”); 
 Befektetési tanácsadások készítéséről szóló dokumentum az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. által publikálva; 
 Megbízások Végrehajtásának Szabályai; 
 Nyilatkozat a Befektetési Kockázatokról; 
 Kondíciós táblázatok; 
 Az összeférhetetlenség általános elveire vonatkozó információ, és 
 az www.xtradebrokers.com teljes weboldal. 
 
Weboldalak, Nyelvek és Kommunikációs Eszközök 
 
A vállalat a következő nyelveken kommunikál régiónként: 
Csehország – cseh nyelv 
Franciaország – francia 
Németország – német 
Spanyolország – spanyol 
Szlovákia – szlovák 
Portugália – portugál 
Lengyelország – lengyel 
Olaszország – olasz  
Magyarország – Magyar  
Más országok – angol nyelv. 
 
Információk az egyes XTB honlapokról, nyelvekről és kommunikációs eszközökről az egyes országokra vonatkozóan, ahol az XTB 
szolgáltatást nyújt a http://www.xtradebrokers.com/ webcímen  keresztül érhetőek el.  
 
Megbízások elhelyezése és végrehajtása 
A tranzakciókat az Ügyfél elektronikus számláján, elektronikus úton, és bizonyos esetekben telefonos megrendelés útján végezheti el az 
XTB alkalmazottai által. 
 
Az Ügyfél vagyonának védelme 
Az XTB elkötelezte magát az Ügyfelek pénzügyi eszközei védelmének alapelve mentén. Az Ügyfelek pénzének elhelyezése elosztottan 
neves bankoknál történik, melyeket fizetőképességük alapján az XTB évente értékel. Az XTB az értékelés alapján dönti el, hogy 
folytatja-e az egyes intézményekkel az együttműködést vagy sem. Az XTB a jogszabályok alapján köteles az Ügyfelek eszközeit a 
társaság saját pénzétől elkülönített bankszámlákon elhelyezni. 
 
Az Ügyfelek pénzeszközeinek kezelése tekintetében az XTB az ügyfelek pénzeszközeit tartó hitelintézetek intézkedései és/vagy 
mulasztásai esetén a lengyel Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános szabályok szerint felelős, mely 1964. április 23-án kelt). 
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Az XTB tagja a lengyel Nemzeti Értéktár (KDPW - Polish National Depository of Securities; http://www.kdpw.pl/en) által működtetett 
befektető-védelmi alapnak, amelynek célja, hogy biztosítsa a kifizetéseket az Ügyfeleknek a törvényben meghatározott értékig, 
valamint megtérítse az Ügyfeleknek az általuk felhalmozott, elveszett pénzügyi eszközeiknek az értékét, az XTB csődje vagy más 
esemény esetén. (http://www.kdpw.pl/en). 
 
Érdekellentét 
Bizonyos esetekben előfordulhat az XTB és az Ügyfél közötti érdekellentét, azon ügyből kifolyólag, hogy az OTC piacon az XTB az 
Ügyfél által kötött ügyletben szereplő másik fél. Annak érdekében, hogy az érdekellentétet csökkentsék, az XTB a jogszabályok 
alapján köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárások alapelveiről szóló részletes 
információk megtekinthetők az XTB weboldalán található „Érdekellentétek Kezelésének Irányelve” dokumentumban. 
 
A panaszok feldolgozásának kezelésére vonatkozó alapvető elvek 
Az Ügyfélnek joga van az XTB által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó követelések bejelentésére. Ezenkívül az XTB-nek külön jogszabályok 
értelmében kötelessége a peren kívüli jogviták rendezésére irányuló eljárás alkalmazása a pénzügyi ombudsman előtt, aki a fogyasztókkal 
kapcsolatos viták esetén a https://www.rf.gov.pl/english honlapon működik. A panaszok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az 
Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. 
 
Jelentések a szolgáltatások teljesítéséről 
Az XTB jelentéseket küld az Ügyfelek részére a végrehajtott ügyletekről: 

• napi riport a teljesült tranzakciókról az előző munkanapról; 
• negyedéves jelentés a tárolt adatokról és pénzmozgásokról,  
• éves riport a költségekről és díjakról melyek a broker szolgáltatásal kapcsolatosak, és ez az információt a fent említett 

negyedéves nyilatkozattal együtt is megadható. 
 
Az Ügyfél kérésére az XTB tájékoztatást ad a pozíciók aktuális állapotáról. Ezenkívül az XTB az Ügyfél kérésére negyedéves pénzügyi-
kimutatást készít, és bocsájthat az Ügyfél rendelkezésére, amelynek kézbesítéséhez azonban a Kondíciós Táblázat szerinti további díjat 
Számíthat fel. A jelentéstételt szabályozó részletes elveket az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. 
 
Díjak, jutalékok és adók 
Az XTB jogosult jutalékot és díjat felszámítani a nyújtott szolgáltatásokért a Kondíciós Táblázatokban foglaltaknak megfelelően, az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. A Kondíciós Táblázatok az XTB Igazgatósági Tanácsának döntése szerint 
változhatnak. A Kondíciós Táblázatokban beállt változásokról az ügyfelek értesítést kapnak az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott módon. A díjak és a jutalékok a Kondíciós Táblázatokban meghatározott esemény bekövetkezésének pillanatában 
kerülnek felszámításra, amely táblázat képezi az alapját a releváns díj vagy jutalék  kiszámításának. Az értékpapírok és pénzügyi 
eszközök értékesítéséből származó bevétel jövedelemadó-köteles a vonatkozó adózási szabályok rendelkezéseivel összhangban. Az 
XTB nem nyújt adótanácsadást az Ügyfelei részére, az Ügyfél köteles függetlenül kiszámítani és megfizetni minden adót. 
 
A megállapodás időtartama, megszűnése és visszavonása  
A megállapodást a felek határozatlan időre kötik. Az Ügyfél felmondhatja a szerződést előzetes írásbeli értesítés benyújtása esetén 
az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. A megállapodás Ügyfél általi megszüntetése semmilyen büntetést vagy 
következményt nem von maga után. Az Ügyfél nem jogosult a megállapodás visszavonására a 2014. május 30-i a lengyel 
fogyasztói jogokról szóló törvény 40. pragrafus 6-os bekezdésének értelmében. 
 
Alkalmazandó jog és joghatóság 
Az alkalmazandó jog a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban az Általános Szerződési Feltételekben kerül meghatározásra. A 
megállapodás kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott joghatóságnak van alávetve. A vitás ügyek intézésének 
érdekében a felek csakis a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával közvetíthetik tovább az ügyet a megfelelő szabályok szerint. 
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