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1. Az MCA Intelifunds-ról és annak domain neveiről
Az MCA Intelifunds Limited a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott,
befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalat, engedélyszáma 126/10. Az MCA székhelye: 82 Petrou Tsirou Street,
Mesa Geitonia 3076, Limassol, Ciprus. Telefonszámunk: + 357 25205555.
Az MCA márkaneve az 'FXORO', a www.fxoro.com domain kizárólagos használatára jogosult.
2. Összeférhetetlenségi politika
A Társaság köteles az ügyfelekkel szemben őszintének lenni, az ügyfeleket tisztességesen és professzionálisan, az
érdekeiket szem előtt tartva kezelni. Mindig a legmagasabb szakmai színvonal teljesítését tűztük ki célul, ennek
érdekében egy magatartási kódexet, valamint különböző irányelveket és eljárásrendeket vezettünk be.
3. A Társaság által kínált szolgáltatások
A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) által kiadott működési engedélyünknek megfelelően befektetési
szolgáltatásokat nyújtunk.
Az Ön számára kínált szolgáltatások közé tartozik a megbízások fogadása, továbbítása és végrehajtása a
különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) esetében.
Termékleírás és működése
A CFD-k - az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő - összetett pénzügyi termékek. A kereskedés tőzsdén kívül
zajlik (Over the Counter, OTC), nem egy szabályozott piacon. A CFD-kkel való kereskedés esetén az eszközcsere
fizikailag nem valósul meg. A pénzügyi elszámolás eredményének kiszámítása a mögöttes eszköz (a partner által
meghatározott) megbízás lezárásakor és a megbízás megnyitásakor érvényes árának különbségéből történik. A CFDk mögöttes eszközei a következő kategóriákba sorolhatóak:
(i) Forex
(ii) Indexek
(iii) Határidős ügyletek
(iv) Részvények
(v) Fémek
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A CFD-k lehetővé teszik a befektetők számára, hogy spekuláljanak a pénzügyi eszközök árának rövid távú
alakulásával. A CFD-k olyan spekulatív termékek, amelyekkel való kereskedés jellemzője a tőkeáttétel és az
automatikus pozíciózárás.
Szolgáltatásainkat az MT4 elektronikus kereskedési platformon keresztül kínáljuk. Szolgáltatásaink népszerűsítése
érdekében affiliate partnereket és/vagy harmadik feleket is bevonhatunk. Az affiliate partnerek és más, harmadik
felek tevékenysége kizárólag arra szolgál, hogy Ön potenciális ügyfelünkként jelenhessen meg. Nem kínálhatnak, és
nem nyújthatnak befektetési tanácsadást, nem tehetnek javaslatot és nem végezhetnek portfólió-kezelést.
4. Vonatkozó Törvények és Rendeletek
Ez a Irányelv az Európai Parlament 2014/65/EU irányelvének, a 2014. május 15-i, a pénzügyi eszközök piacairól szóló
tanácsi irányelvnek, a 2002/92/ EC módosított irányelvnek, a 2011/61/EU (“MiFID II”) irányelvnek, a Ciprusi
Köztársaság 87(I)/2017 számú, a befektetési szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek gyakorlásáról
és a szabályozott piacok működéséről szóló törvényének, amely átültette a MiFID II-t a ciprusi törvényhozásba;
valamint a Ciprusi Köztársaság 144(Ι)/2007 számú, a befektetési szolgáltatásokról, tevékenységekről és a
szabályozott piacokról szóló törvényének megfelelően került kiadásra, amennyiben azok a MiFID II hatályba lépése
után is alkalmazandóak.
5. Termékek
A vállalat több mint 150 CFD-t kínál az MT4 kereskedési platformon.
A CFD olyan forgalomképes instrumentum, amelynek esetében a szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a
termék nyitó és záró ára közötti különbözetet elszámolják egymás között.
A CFD-k ezért a következő mögöttes eszközosztályokra és pénzügyi instrumentumokra vonatkoznak:
Eszközosztály
Deviza (FX)
Árucikkek
Részvények
Indexek
Kriptovaluták

Példák az adott eszközosztályba tartozó
pénzügyi eszközökre
EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF stb.
Nyersolaj, arany, ezüst stb.
Facebook, Apple, Amazon stb.
DAX 30 határidős ügylet, S&P 500 határidős
ügylet, FTSE 100 határidős ügylet stb.
Bitcoin

Ne feledje, hogy a kriptovaluta CFD-kkel való kereskedés esetén tisztában kell lennie az esetleges kockázatokkal.
További információkért kérjük, olvassa el a honlapunkon található Kockázati figyelmeztetést.
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A szerződés alapjául szolgáló mögöttes eszköz/pénzügyi instrumentum a valóságban nem képezi az Ön tulajdonát.
A nyereséget vagy veszteséget a CFD vételi és eladási ára közötti különbség határozza meg. Abban az estben, ha a
CFD mögöttes eszközére vonatkozó testületi intézkedés történik, a számláján a megfelelő kiigazításokat elvégezzük,
annak érdekében, hogy a CFD ára tükrözze a vállalati fellépés gazdasági hatását.
Amennyiben a Társaság megbízásokat hajt végre az ügyfelei nevében, a legjobb végrehajtás az ügyfélnek vagy az
ügyfél által fizetett teljes ellenérték alapján kerül meghatározásra, kivéve abban az esetben, ha a megbízás
végrehajtásának célja attól eltér. A CFD-árak helytálló árak, amelyek az alapul szolgáló pénzügyi eszközök azon
érintett piacokon érvényes (közzétett) piaci áraiból származnak, amelyeken kereskedni lehet más, harmadik féltől
származó forrásokkal. A Vállalat minden kellő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei számára a lehető
legjobb árat biztosítsa.
A pénzügyi eszközök áraival, illetve az ügyfelek megbízásainak teljesítésével kapcsolatos további információkért
kérjük, olvassa el a Megbízások teljesítésére vonatkozó politikát.
A Társaság által biztosított pénzügyi eszközök esetében a Társaság az ügyfél megbízottjaként jár el, nem pedig
megbízóként; ezeket a megbízásokat az ügyfél nevében hajtja végre. Az FXORO-nál az ügyfélnek a kereskedési
platformon keresztül meg kell nyitnia és le kell zárnia az egyes pénzügyi eszközök pozícióit.
Kockázati figyelmeztetés:
A CFD-k bonyolult tőkeáttételes pénzügyi eszközök. A Forex-en, az árucikkeken, az indexeken és a részvényeken
alapuló CFD-kkel való kereskedés, vagy bármely más mögöttes eszköz (a Vállalat termékei) nagyfokú kockázattal jár,
amely a befektetés elvesztéséhez vezethet. Emiatt lehetséges, hogy a CFD-k nem mindenki számára jelentenek
ideális befektetést. A CFD-kkel kereskedők számára rendelkezésre álló magas tőkeáttétel Önnek, de akár Ön ellen is
dolgozhat. Csak annyi pénzt fektessen be, amelynek elvesztését megengedheti magának. További információkért
kérjük, hogy olvassa el a honlapunkon található Kockázati figyelmeztetést.
6. Árak
Mivel a CFD-kkel a tőzsdén kívül kereskednek (azaz nem szabályozott piacon), az árakat a másik fél összesítése,
valamint a kereskedési platformon történő közzététel után határozzák meg. A másik fél árjegyzőként jár el; a
kereskedési napokon (a piacok nyitva tartása alatt) jegyzi a vételi és eladási árát. A kereskedési feltételek, beleértve
a minimális és a maximális tranzakciós összegeket, az átlagos spread-et és az overnight kamatot, a honlapon is
megtalálhatóak.
A vételi és az eladási ár közötti különbséget nevezik spread-nek. A spread egyránt lehet fix és változó.
Példa: ha az EUR/USD devizapárra vonatkozó ajánlat 1.2910 az 1.2913 ellenében, akkor a spread 3 pip.
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A CFD-k fizikailag nem léteznek (a mögöttes eszközt nem kapja meg/nem kap róla számlát), így a befektető vagy
megkapja, vagy kifizeti a CFD-k nyitó és záró ára közötti különbség értékét. Ha a különbözet a kereskedési számla
pénznemétől eltérő pénznemben van, az átváltási árfolyamot a megfelelő keresztárfolyam alapján kell kiszámítani.
7. Az ügyfelek integrációja és kategorizálása
Az ügyfelek integrációjának elősegítése érdekében a Vállalat a következőket vállalja:
A Vállalat egy kötelezően kitöltendő online kérdőív segítségével értékeli ügyfeleinek ismereteit és tapasztalatait az
olyan összetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan, mint amilyen a CFD; valamint eldönti, hogy ezek az eszközök
megfelelőek és alkalmasak-e az adott ügyfél számára. A kérdőív sikeres kitöltését követően a Vállalat az ügyfeleket
az alábbi kategóriákba sorolja:
a) Tapasztalatlan ügyfél
•

Tapasztalt

•

Tapasztalatlan/Kevésbé tapasztalt

b) Professzionális ügyfél
Átvilágítási folyamat
A Társaság a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumokat kér az ügyfeleitől, valamint tájékozódik az
ügyfél pénzügyi helyzetéről, az anyagi forrásairól. Ezek az információk szükségesek ahhoz, hogy a Társaság képes
legyen felmérni az ügyfél gazdasági profilját, valamint segítséget nyújt a pénzügyi bűncselekmények és/vagy a
pénzmosás elleni harcban is.
A tapasztalatlan és a professzionális ügyfél kategóriáját a MiFID írja elő. A tapasztalatlan ügyfelek maximális
védelmét a törvények és a jogszabályok biztosítják. A védelemről szóló további információkért kérjük, olvassa el az
Ügyfél kategorizálási politikánkat.
A tapasztalt ügyfelek a törvény által engedélyezett maximális tőkeáttétellel kereskedhetnek. A kevésbé tapasztalt
ügyfelek korlátozott tőkeáttétellel kereskedhetnek mindaddig, amíg meg nem szerzik a szükséges ismereteket és
tapasztalatot. A tőkeáttételről további információkat az alábbiakban talál.
8. Tőkeáttétel
A tőkeáttételes kereskedés esetén az ügyfélnek a befektetett összegnél jóval nagyobb összeg áll rendelkezésére a
kereskedéshez. A magas tőkeáttétel jelentősen növelheti a lehetséges nyereséget, azonban a lehetséges veszteség
is magasabb lehet.
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A professzionális ügyfelek számára a Vállalat által kínált legmagasabb tőkeáttétel 1:400 arányú.
Amennyiben az ügyfél nem a professzionális kategóriába tartozik, az alkalmazandó tőkeáttételi arány az alábbi, az
ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 2018. augusztus 1-jei termékintervenciós intézkedései által előírt
alapértelmezett értékek lesznek:
•

30:1 a fő valutapárok esetében;

•

20:1 a kisebb valutapárok, az arany és a fő tőzsdei indexek esetében;

•

10:1 a kisebb részvényindexek és a tőzsdei áruk tekintetében, kivéve az aranyat;

•

5:1 az egyedi részvények és egyéb referenciaértékek esetében;

•

2:1 a kriptovaluták esetében;

A Társaság fenntartja a jogot a CFD-k tőkeáttételi mutatóinak csökkentésére, előzetes értesítés után, vagy előzetes
értesítés nélkül. Amennyiben lehetséges, a Vállalat a honlapon értesítést tesz közzé a Hírek és frissítések kategória
alatt.
Példa:
Ha az Ön tőkeáttétele 1:100 arányú és 1000 EUR összeget helyezett letétbe, ez azt jelenti, hogy 100.000 EUR
értékben kereskedhet.
9. Kezdeti alapletét/ Kötelező letét
A letét a szükséges garanciaalap a pozíciók megnyitásához, ennek meghatározása a Vállalat weboldalán, a
kereskedési feltételekben található.
A különböző típusú pénzügyi instrumentumokra vonatkozó letéti követelmények a Kereskedési feltételekben
találhatóak. A Vállalat azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén az egyes pozíciókra vonatkozóan egyedi letéti
követelményeket határozzon meg.
Kereskedési feltételek – a konkrét kereskedési feltételeket a Vállalat a honlapján tette közzé, beleértve a kereskedési
időt, a minimális és a maximális mennyiségeket, a vállalati intézkedéseket, a lejárati időket, a letéti követelményeket,
az instrumentumok jellemzőit és a kereskedési szabályokat.
Példa: Egy befektető 1000 CFD-t kíván vásárolni az ABC Vállalat részvényeiből, amelyeknek darabja 50 EUR. Ezen
instrumentum esetében a letéti követelmény 4% (amely 1:25 arányú tőkeáttétellel egyenlő). Ehhez a befektetőnek
2000 EUR összeget kell letétbe helyeznie (a 1000 X 50 / 25 számítás alapján).
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Fenntartási letét
A fenntartási letét arra a minimális tőkeösszegre vonatkozik, amellyel az ügyfélnek rendelkeznie kell ahhoz, hogy a
pozíciói nyitva maradjanak. Ha ez a tőkeösszeg a minimum alá csökken, eléri a biztosítékzárási szintet. A
biztosítékzárási szint 50%.
Figyelmeztetés: A nyitott pozíció fenntartása érdekében mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a számláján
elegendő fedezet áll rendelkezésre. Annak érdekében, hogy a fedezethiány miatt a pozíciók ne kerüljenek
lezárásra, folyamatosan kísérje figyelemmel a nyitott pozíciókat.
10. Negatív egyenleg
A Vállalat minden ügyfelének negatív egyenleg elleni védelmet kínál. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél a befektetett
összegnél soha nem veszít többet.
11. Díjak és jutalékok
Az egyes kereskedési instrumentumokhoz kapcsolódó díjak és jutalékok összege a Vállalat honlapján
megtekinthetőek, a kereskedési feltételek-re kattintva.
12. Befizetések
Minimum befizetés: A Vállalat minimum befizetési követelménye 100 USD/EUR/GBP.
Befizetési módok: a következő befizetési módokat kínáljuk:
•
•

Bankkártya
Átutalás

•
•

Neteller
Skrill

13. Az ügyfelek pénze
Az ügyfelek pénzét elkülönítve, kizárólag erre a célra használt bankszámlákon tároljuk egy harmadik fél
pénzintézetében, összhangban a CySEC által meghatározott, az ügyfelek pénzére vonatkozó szabályozással. Az ügyfél
által befizetett teljes összeg az ügyfél kérésére azonnal a rendelkezésére áll.
14. Panaszok
Amennyiben az ügyfél panasszal kíván élni az FXORO-hoz kapcsolódó bármilyen ügyben, az alábbi panasztételi
eljárást kell alkalmazni:
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A Vállalat felé minden panaszt írásban kell benyújtani a Panaszbejelentő űrlap kitöltésével. Az ügyfélnek e-mailt kell
küldeni, amely tartalmazz a nevét, a kereskedési számlájának számát, valamint a panasz jellegét. Az e-mail
megérkezését követően a Panaszkezelő Osztály továbbítja az ügyfélnek a kitöltendő Panaszbejelentő űrlapot.
A kitöltött Panaszbejelentő űrlap beérkezését követően, az illetékes osztály kivizsgálja a panaszt, majd az ügy egyedi
hivatkozási számát továbbítja az ügyfélnek.
Névtelen panaszokat nem áll módunkban kezelni.
Panaszt a következő elérhetőségeken keresztül lehet eljuttatni hozzánk:
•

E-mailben: complaints@fxoro.com vagy compliance@fxoro.com

•

Postai úton, levélben: Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. Postafiók 53101.

Az ügyfél hiteles e-mail címéről küldött levél kézhezvételét követően, a panasz benyújtásától számított öt (5)
munkanapon belül az ügyfél írásos visszaigazolást kap, amelyben az FXORO megerősíti, hogy megkapta az e-mailt,
valamint az ügyfél részére elküldi a szükséges Panaszbejelentő űrlapot.
Az ügyfélszolgálat az FXORO-n belül valamennyi érintett személyt tájékoztat a panaszról, majd az illetékes osztály
vezetője minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügy megoldást találjon.
Az FXORO a Panaszbejelentő űrlap benyújtásától számított három (3) hónapon belül írásbeli választ küld az
ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél panaszát három (3) hónapon belül nem sikerül rendezni, az FXORO írásban értesíti
az ügyfelet a panasz kivizsgálásának aktuális állapotáról.
Ha az ügyfél nincs megelégedve a Vállalat válaszával, négy (4) hónapon belül elküldheti panaszát a Ciprusi
Köztársaság pénzügyi ombudsmanja részére. A pénzügyi ombudsmani szolgálat egy olyan szervezet, amelyet a
pénzügyi intézmények és ügyfeleik közötti viták rendezése céljából hoztak létre. A pénzügyi ombudsman nem
foglalkozik a panasszal, amíg nekünk, a Vállalatnak nem volt lehetőségünk a panasz kezelésére.
A Ciprusi Köztársaság pénzügyi ombudsmanjának címe: 13 Lordou Vironos Avenue, 1096, Nicosia, Cyprus, P.O. Box
25735, 1311, Nicosia, Cyprus.
Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a kriptovaluta CFD-k a MiFID és/vagy bármely más, az EU által kiadott
rendelet értelmében nem minősülnek pénzügyi instrumentumoknak, ezért nem tartoznak a Vállalat szabályozott
befektetési szolgáltatásainak hatálya alá.
Ennek értelmében az ügyfelek nem jogosultak arra, hogy a kriptovalutákkal és/vagy a kriptovaluta CFD-kkel
kapcsolatos bármely szolgáltatással összefüggésben panaszukat a Ciprusi Köztársaság pénzügyi ombudsmanja
számára kivizsgálásra megküldjék.
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15. Befektető-védelmi Alap
Az MCA Intelifunds Limited a Ciprusi Befektetési Vállalkozások Befektető-védelmi Alapjának ("Alap") tagja. Az alap
hatásköre és célja, hogy az érintett ügyfelek az Alap tagjaival szemben jelentkező követeléseinek kifizetését
biztosítsa.
Érintett ügyfelek köre: A Vállalat összes olyan ügyfele, aki tapasztalatlan ügyfélnek minősül. A CySEC kizárólagos
felelőssége annak megállapítása, hogy egy szabályozott vállalkozás, mint például az MCA Intelifunds Limited, képese teljesíteni a befektetési, vagy a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit.
Azok az ügyfelek, akiket valamilyen bűncselekményért (például pénzmosásért) elítéltek, visszautasításra
kerülhetnek.
A professzionális ügyfelek vagy a jogosult szerződő felek nem tartoznak az Alap hatálya alá.
Maximális kompenzáció: A kompenzáció összege legfeljebb húszezer euró (20 000 €) lehet, és az említett fedezet
az fennálló befektetői követelések teljes összegére vonatkozik, függetlenül a számlák számától, pénznemétől és a
rendelkezésre állás helyétől.
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Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum (KID) Deviza párokra/CFD-kre
1.

2.

Cél
Ez a dokumentum kulcsfontossági információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem
marketing anyag. Az információnyújtást a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek
megérteni a termék természetét, a kockázatokat, a költségeket, a lehetséges nyereséget és veszteséget,
valamint hogy segítsen a terméket összehasonlítani más termékekkel
A termék előállítója
A termék gyártója az MCA Intelifunds LTD, regisztrációszám HE270891, a Ciprusi Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott, engedélyszáma 126/10.

3.

Figyelmeztetés:
Ön egy olyan terméket készül megvásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

4.

Mi ez a termék?
A CFD, vagyis a különbözeten alapuló ügylet, két fél (vevő és eladó) közötti megállapodás egy adott eszköz
nyitó és záró árfolyamának közötti differenciáról. A kereskedés nyitó ára a megállapodás megkötésének
időpontjában érvényes ár, míg a záró ár az az ár, amelyen a megállapodást végrehajtják. Az alkalmazandó
jogszabályok szerint a CFD-k összetett pénzügyi termékek, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek (OTC). A
CFD-k olyan származékos pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az
alapul szolgáló pénzügyi eszközök árváltozásait anélkül használják ki, hogy ezen eszközök birtoklására
szükségük lenne.
A CFD kereskedés lényegében az ügyfél és a piac közötti szerződésen alapul. Az ügyfél a kereskedést egy
adott eszközre vonatkozó szerződés megvásárlásával nyitja meg, és a szerződés piaci értékesítésével zárja
le azt. Az eszköz fizikai cseréje nem lehetséges. A Vállalat által kínált CFD-k alapjául szolgáló pénzügyi
eszközök; (1) Deviza, (2) Részvények (USA és Európa), (3) Indexek (USA és Európa) és (4) Árucikkek
(energiahordozók/fémek/mezőgazdasági termékek). A kereskedés lebonyolításához az ügyfélnek a
kereskedési számláján rendelkeznie kell a szükséges letéttel. A legtöbb devizapiac a hét 5 napján, a nap 24
órájában tart nyitva; hétfőtől péntekig 00:00 GMT +3 és 23:00 GMT +3 óra között. Ha szeretne tájékozódni
a konkrét kereskedési időkről, kérjük, hogy olvassa el a Vállalat Kereskedési feltételeit.
A pénznem CFD-k esetében a kötelező letét 2%. Tehát amennyiben a befektető egy 10.000 EUR értékű
(ügylet nagysága) tranzakciót kíván megnyitni 2%-os kötelező letéttel, a számláján legalább 200 euró
összegű letéttel kell rendelkeznie. Ez 1:50 arányú tőkeáttétel. A tőkekövetelmények a befektető kérésére
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bizonyos feltételek teljesítésétől függően csökkenthetők, míg a letéti követelmények a vállalat mérlegelési
jogkörében szélsőséges piaci volatilitás esetén növelhetők.
A CFD megvásárlására vagy eladására vonatkozó bármely megbízás esetén a nyereség vagy a veszteség a
következő képlet alapján kerül kiszámításra:
Ügylet nagysága (a bázis eszköz egységében) x [Záró ár – Nyitó ár] = Nyereség/Veszteség (a másik eszköz
egységében). A Nyereség/Veszteség a lezárt pozíciókból ered, majd átváltásra kerül a befektető
számlájának pénznemére, amennyiben az eltérő. Ezt a pozíció lezárásakor a két pénznem vonatkozó
vételi/eladási árfolyamának alapján kell megtenni.
A nyereséget és a veszteséget a Vállalat által felszámított díjak is befolyásolják, ennek részleteit az
alábbiakban olvashatja. A nyereséget és a veszteséget a kereskedési platform rendszeresen kiszámítja és
megmutatja, a veszteség hatással van a befektető letétjére. Amennyiben a befektető letétje eléri a 0-t
(nullát), a befektető összes pozíciója automatikusan lezárásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a befektető
veszteséget realizál (az ügyfélszámla típusától függően ez lehet például 25% vagy 50%). Ezért fontos, hogy
a befektető nyitott pozícióinak fenntartása érdekében elegendő letét álljon rendelkezésre.
5.

Választott tapasztalatlan befektető
Ezen termékekkel való kereskedés erősen spekulatív jellegű, a veszteség kockázata jelentős. Ez a termék a
viszonylag rövid távú befektetést kereső ügyfelek számára készült, azonban nem minden befektető
számára alkalmas.
i)

Azon ügyfelek számára alkalmas, akik megértik és vállalják a felmerülő kockázatokat, beleértve a
letéti kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is;

ii)

ii) Akik elegendő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a pénzügyi derivatívak kereskedelméről
és az alapul szolgáló eszközökről; és

iii)

iii) Akik képesek elviselni a befektetett összeg elvesztésének kockázatát, amely a Vállalat által
kínált negatív egyenlegvédelmi mechanizmus hatálya alá tartozik.

Akik magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.
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6.Lejárati idő

A deviza CFD-k általában nem rendelkeznek lejárati idővel, így Ön dönt arról, hogy mikor nyit meg és zár le
egy pozíciót. Tisztában kell lennie azzal, hogy ha fedezeti szint eléri vagy a biztosítékzárási szint 0%, 25%
vagy 50% alá esik, ’stop out’ vagy ’margin call’ következik be, a pozíciók pedig automatikusan lezárásra
kerülnek.

7.

Mik a kockázatok és mit kapok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb haszon
1

2

Jellemzően magasabb haszon
3

4

5

6

7

A kockázati mutató értelmezése:
Ez a mutató azt a kockázati szintet méri, amelynek a befektetése ki van téve. A kockázati kategória nem garantált,
idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy "kockázatmentes". A deviza CFD-k egy 1-től 7-ig
terjedő skálán a 7-es kategóriába tartoznak (az 1-es a legalacsonyabb kockázattal rendelkező kategória). Ezért (a
tőkeáttétel miatt is) a legmagasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.
8.

A CFD-k általános kockázata
Ez a kockázatjelző azt feltételezi, hogy a terméket legfeljebb 24 órán keresztül tartja meg. Előfordulhat,
hogy nem tudja könnyen lezárni, vagy olyan áron tudja lezárni, amely jelentősen befolyásolja a
befektetett összeg megtérülését. A CFD-kre hatással lehet a csúszás vagy a termék kívánt áron történő
lezárásának lehetetlensége, mivel a piacon nem áll rendelkezésre az adott ár. A CFD-k OTC-termékek,
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amelyeket nem lehet a tőzsdén, MTF-en és egyéb kereskedési helyszíneken értékesíteni. A piaci
kockázattal, a hitelkockázattal vagy a likviditási kockázattal szemben nincs tőkevédelem. A
devizaárfolyamok folyamatosan ingadoznak, rövid idő alatt jelentősen változhatnak. Ha az árváltozás
szemben áll a befektető által választott iránnyal, akkor a befektető rövid idő alatt jelentős veszteségeket
tapasztalhat, legfeljebb az ügyfélszámláján fedezetként tartott összeg erejéig. A "negatív egyenleg elleni
védelemnek" köszönhetően a befektető soha nem tartozik a Vállalatnak a számláján rendelkezésre álló
tőkét meghaladó összeggel. A negatív egyenleg elleni védelem értelmében az ügyfél nem veszíthet többet
a rendelkezésére álló összegnél. A piaci mozgások azt eredményezhetik, hogy a CFD-kereskedés kevésbé
kedvező áron zárul le, ez jelentősen befolyásolhatja a nyereség összegét. Ez a termék nem élvez védelmet
a jövőbeli piaci teljesítménytől, ez a befektetés egy részének vagy teljes összegének elvesztését
eredményezheti.

9.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Ez a kulcsinformációkat tartalmazó dokumentum nem egy adott termékre vonatkozik, hanem minden olyan CFDre, amely a platformunkon megtalálható. Minden CFD-kereskedés az Ön döntésének és választásának eredménye.
Ön a felelős a kereskedés alapjául szolgáló devizapár kiválasztásáért; a pozíció megnyitásának és lezárásának
időpontjáért; a pozíció méretéért (emiatt a lakossági ügyfelek számára kínált árucikk CFD-kre vonatkozó margin
határértékek függvényében szükséges letétért); valamint az általunk kínált olyan kockázatkezelési eszközök
használatáért, mint amilyen a ’stop loss’ megbízás.
Az alábbi táblázat azokat az összegeket mutatja, amelyeket a különböző forgatókönyvek bekövetkezése esetén
nyereségként vagy vesztségként könyvelhet el. Az egyes teljesítmény-forgatókönyvek csak egyetlen nyitott
pozícióval rendelkező számlán alapulnak. Ugyanakkor minden egyes forgatókönyvre hatással lesz a többi nyitott
pozíció is. Az egyes CFD-k esetén kínált mögöttes devizapár jelentős hatással van az Ön befektetésének
kockázatásra és nyereségére. A deviza CFD-kre vonatkozó konkrét információk a következő linkre kattintva érhetők
el: https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/
A forgatókönyvek azt mutatják be, hogy a befektetés hogy alakulhat, összehasonlíthatja ezeket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslésén alapulnak, nem tekinthetők
pontos mutatóknak. Az Ön nyeresége vagy vesztesége az alapul szolgáló piac és a pozíció nyitva tartásának
időtartamától függően változhat. A bemutatott számadatok magukban foglalják a termék valamennyi költségét. A
számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatják a profit mértékét.
Ez a teljesítmény-forgatókönyv azt feltételezi, hogy csak egy pozíciója van nyitva, több nyitott pozíció esetén nem
veszi figyelembe a negatív vagy a pozitív összesített egyenleget.
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Pozíció továbbkötése forgatókönyv
Amennyiben az Ön CFD nyitott pozíciója a lejárati dátum miatt zárul le, automatikusan ugyanazon az árfolyamon
egy új pozíció nyitásával átvezetésre kerül a következő, távolabbi határidőre. További részletekért kérjük, hogy
tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket, valamint a
Kereskedési feltételeket.
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10,000

Kedvezőtlen

200

50:1

Stress 1

200

Stress 2
Stress 2
Stress 1
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Megjegyzések:
•
•

A számok nem veszik figyelembe az Ön adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatja a profit mértékét.
A negatív egyenleg elleni védelemnek köszönhetően, az ügyfél nem veszíthet többet a befizetett, rendelkezésére
álló összegnél.
10. Mi történik abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kifizetést?
A CFD-k esetében (kivéve a kriptovalutát) fizetési teljesítés elmaradása esetén kártérítési igénnyel lehet
fellépni a Ciprusi Befektetési Vállalkozások Befektető-védelmi Alapnál (ICF). A kártérítés maximális
összege 20.000 EUR. Az ICF szabályai érvényesek, beleértve az Ön besorolását és jogosultságát.
Általánosságban fogalmazva: a lakossági ügyfeleket az ICF kártalanítja.

11. Díjak és költségek
A CFD-kkel való kereskedéskor különböző díjak és költségek keletkezhetnek. További részletekért kérjük,
hogy tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket,
valamint a Kereskedési feltételeket. Például; jutalékok, spread, felár, váltás. A kereskedési számla
megnyitásának és aktiválásának nincs költsége, azonban a számlájáról történő kifizetéskor külön díj kerül
felszámításra. A Társaság honlapján elegendő információ áll rendelkezésre, illetve tájékoztatást kérhet az
ügyfélszolgálati képviselőktől is. Mielőtt a kereskedési tevékenységet megkezdi, kérjük, tekintse át az
alkalmazott díjakat és ennek megfelelően döntsön. Az esetleges díjak időről időre változhatnak, emiatt a
Társaság azt javasolja, hogy rendszeresen tanulmányozza a Társaság Kereskedési feltételeit.
Amikor a befektető elad vagy megvásárol egy CFD-t, a Társaság díjat és/vagy jutalékot számít fel. A spread
a CFD kereskedés eladási és vételi árai közötti különbség, amely szorzásra kerül az ügylet nagyságával. Az
alapul szolgáló eszközök esetén felszámított jutalék a weboldal Szerződési feltételeiben részletesen
kifejtésre került, azonban lehetséges, hogy a jutaléktáblázat az egyes mögöttes eszközök esetében más és
más; ez függ a befektetői múlttól, a kereskedési volumentől, a kereskedői aktivitástól és az aktuális
promócióktól.
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Milyen felmerülő költségek lehetnek?
Ez a táblázat két különböző költségtípust mutat, melyek a CFD termékekkel való kereskedés esetén jeletkezhetnek.
További
információkért
kérjük,
hogy
tanulmányozza
a
következő
dokumentumot:
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps-09012018.pdf
Egyszeri
költségek

Spread

Inaktivitási
díj

Az eladási és vételi ára közötti különbség. Például: ha a mögöttes eszköz 59.75 $ áron
kereskedhető, az ajánlati árunk (az ár, amelyen megvásárolható) 60 $, a vételi ár (az
ár, amelyen eladható) 59.50 $.
Legfeljebb 25 $ (vagy az ügyfél által választott pénznemre átváltott egyenértékű
összeg) kerül kiszabásra, amennyiben a kereskedési platformot három hónapon át
nem használja. Ez a szolgáltatás rendelkezésre állásának ellentételezésére szolgál,
abban az esetben, ha azt az ügyfél nem veszi igénybe. Azonban kérjük, vegye
figyelembe, hogy a díj összege csak abban az esetben kerül levonásra az
ügyfélszámláról, amennyiben a számlán elegendő pénz áll rendelkezésre.

A költségek az Ön által választott befektetési lehetőségektől függően változnak. További információk a
https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/oldalon találhatóak.

12. Mennyi ideig kell megtartanom? Korábban is kivehetem a pénzt?
Általában kevesebb, mint 24 órán keresztül. Amint lezár egy pozíciót, a kereskedés – vagyis a befektetés –
véget ér. A pozíciókat a mögöttes eszköz kereskedési idején belül belül bármikor lezárhatja. A kereskedési
idő megtalálható a Társaság Kereskedési feltételeiben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet (azaz az egyenleg alacsony), a rendszer a pozíciót automatikusan
lezárhatja. Amennyiben a fedezeti szint eléri 0%-ot, 25%-ot vagy 50%-ot, a pozíció automatikusan lezárásra
kerül.
A lezárás előtt, ha a fedezeti szint eléri a 100%-ot vagy az alá esik, az ügyfél ún. fedezet-kiegészítési felhívást
(’margin call’) kaphat további letét elhelyezésére, amivel elkerülheti a pozíció lezárását. A befektetőknek
mindig figyelemmel kell kísérniük a kereskedési számlájuk fedezeti szintjét, ugyanis ha minden fedezet
felhasználásra került, a befektető nem lesz képes új pozíció nyitására. A pozíció abban az esetben is
lezárásra kerülhet, ha az ügylet alapjául szolgáló eszköz kereskedési célra nem áll rendelkezésre. A
tőkeáttétel felhasználásához a befektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a pozíció nyitva tartásához szükséges
fedezet mindig rendelkezésre álljon, ezért a kereskedési számla felhasználható egyenlegének minden
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esetben egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a kötelező letét összegénél, ezáltal elkerülhető a pozíció
lezárása (’stop out’).
13. Hogyan nyújthatok be panaszt?
A Társaság online elérhető Panaszkezelési politikájának értelmében, panaszt a complaints@fxoro.com vagy
a compliance@fxoro.com e-mail címre küldött elektronikus levelek formájában nyújthat be. Kérjük, mielőtt
benyújtaná panaszát, olvassa el az említett politikát.
14. Egyéb vonatkozó információk
Ez a termék nagyon összetett, és lehetséges, hogy nem minden tapasztalatlan befektető számára
megfelelő. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Társaság Jogi dokumentációját,
amely a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal (KID) együtt online elérhető; csak ezután
kezdje meg a regisztrációs folyamatot és a kereskedési tevékenységet.
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Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum (KID) Határidős Árucikk ügyletekre
1.

Cél
Ez a dokumentum kulcsfontossági információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem
marketing anyag. Az információnyújtást a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek
megérteni a termék természetét, a kockázatokat, a költségeket, a lehetséges nyereséget és veszteséget,
valamint hogy segítsen a terméket összehasonlítani más termékekkel

2.

A termék előállítója
A termék gyártója az MCA Intelifunds LTD, regisztrációszám HE270891, a Ciprusi Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott, engedélyszáma 126/10.

3.

Figyelmeztetés:
Ön egy olyan terméket készül megvásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

4.

Mi ez a termék?
A CFD, vagyis a különbözeten alapuló ügylet, két fél (vevő és eladó) közötti megállapodás egy adott eszköz
nyitó és záró árfolyamának közötti differenciáról. A kereskedés nyitó ára a megállapodás megkötésének
időpontjában érvényes ár, míg a záró ár az az ár, amelyen a megállapodást végrehajtják. Az alkalmazandó
jogszabályok szerint a CFD-k összetett pénzügyi termékek, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek (OTC). A
CFD-k olyan származékos pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az
alapul szolgáló pénzügyi eszközök árváltozásait anélkül használják ki, hogy ezen eszközök birtoklására
szükségük lenne.
A CFD kereskedés lényegében az ügyfél és a piac közötti szerződésen alapul. Az ügyfél a kereskedést egy
adott eszközre vonatkozó szerződés megvásárlásával nyitja meg, és a szerződés piaci értékesítésével zárja
le azt. Az eszköz fizikai cseréje nem lehetséges. A Vállalat által kínált CFD-k alapjául szolgáló pénzügyi
eszközök; (1) Deviza, (2) Részvények (USA és Európa), (3) Indexek (USA és Európa) és (4) Árucikkek
(energiahordozók/fémek/mezőgazdasági termékek). A kereskedés lebonyolításához az ügyfélnek a
kereskedési számláján rendelkeznie kell a szükséges letéttel. A legtöbb devizapiac a hét 5 napján, a nap 24
órájában tart nyitva; hétfőtől péntekig 00:00 GMT +3 és 23:00 GMT +3 óra között. Ha szeretne tájékozódni
a konkrét kereskedési időkről, kérjük, hogy olvassa el a Vállalat Kereskedési feltételeit.
A pénznem CFD-k esetében a kötelező letét 2%. Tehát amennyiben a befektető egy 10.000 EUR értékű
(ügylet nagysága) tranzakciót kíván megnyitni 2%-os kötelező letéttel, a számláján legalább 200 euró
összegű letéttel kell rendelkeznie. Ez 1:50 arányú tőkeáttétel. A tőkekövetelmények a befektető kérésére
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bizonyos feltételek teljesítésétől függően csökkenthetők, míg a letéti követelmények a vállalat mérlegelési
jogkörében szélsőséges piaci volatilitás esetén növelhetők.
A CFD megvásárlására vagy eladására vonatkozó bármely megbízás esetén a nyereség vagy a veszteség a
következő képlet alapján kerül kiszámításra:
Ügylet nagysága (a bázis eszköz egységében) x [Záró ár – Nyitó ár] = Nyereség/Veszteség (a másik eszköz
egységében). A Nyereség/Veszteség a lezárt pozíciókból ered, majd átváltásra kerül a befektető
számlájának pénznemére, amennyiben az eltérő. Ezt a pozíció lezárásakor a két pénznem vonatkozó
vételi/eladási árfolyamának alapján kell megtenni.
A nyereséget és a veszteséget a Vállalat által felszámított díjak is befolyásolják, ennek részleteit az
alábbiakban olvashatja. A nyereséget és a veszteséget a kereskedési platform rendszeresen kiszámítja és
megmutatja, a veszteség hatással van a befektető letétjére. Amennyiben a befektető letétje eléri a 0-t
(nullát), a befektető összes pozíciója automatikusan lezárásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a befektető
veszteséget realizál (az ügyfélszámla típusától függően ez lehet például 25% vagy 50%). Ezért fontos, hogy
a befektető nyitott pozícióinak fenntartása érdekében elegendő letét álljon rendelkezésre.
5.

Választott tapasztalatlan befektető
Ezen termékekkel való kereskedés erősen spekulatív jellegű, a veszteség kockázata jelentős. Ez a termék a
viszonylag rövid távú befektetést kereső ügyfelek számára készült, azonban nem minden befektető
számára alkalmas.

iv)

Azon ügyfelek számára alkalmas, akik megértik és vállalják a felmerülő kockázatokat, beleértve a
letéti kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is;

v)

ii) Akik elegendő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a pénzügyi derivatívak kereskedelméről
és az alapul szolgáló eszközökről; és

vi)

iii) Akik képesek elviselni a befektetett összeg elvesztésének kockázatát, amely a Vállalat által
kínált negatív egyenlegvédelmi mechanizmus hatálya alá tartozik.

vii)

Akik magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.

_____________________________________________________________________________________________
Az FXORO az MCA Intelifunds Ltd. által használt márka.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Ciprus. Postafiók 53101.
Telefon: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
A Forex-szel és a CFD-kkel való kereskedés a teljes befektetett összeg elvesztésével is járhat! Tudjon meg többet!
https://www.fxoro.com/hu/

19

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által engedélyezve és szabályozva.
CYSEC engedély száma: 126/10

6.

Lejárati idő
A deviza CFD-k általában nem rendelkeznek lejárati idővel, így Ön dönt arról, hogy mikor nyit meg és zár le
egy pozíciót.
Tisztában kell lennie azzal, hogy ha fedezeti szint eléri vagy a biztosítékzárási szint 0%, 25% vagy 50% alá
esik, ’stop out’ vagy ’margin call’ következik be, a pozíciók pedig automatikusan lezárásra kerülnek.

7.

Mik a kockázatok és mit kapok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb haszon
1

2

Jellemzően magasabb haszon
3

4

5

6

7

A kockázati mutató értelmezése:
Ez a mutató azt a kockázati szintet méri, amelynek a befektetése ki van téve. A kockázati kategória nem garantált,
idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy "kockázatmentes". A deviza CFD-k egy 1-től 7-ig
terjedő skálán a 7-es kategóriába tartoznak (az 1-es a legalacsonyabb kockázattal rendelkező kategória). Ezért (a
tőkeáttétel miatt is) a legmagasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.
8.

A CFD-k általános kockázata
Ez a kockázatjelző azt feltételezi, hogy a terméket legfeljebb 24 órán keresztül tartja meg. Előfordulhat,
hogy nem tudja könnyen lezárni, vagy olyan áron tudja lezárni, amely jelentősen befolyásolja a
befektetett összeg megtérülését. A CFD-kre hatással lehet a csúszás vagy a termék kívánt áron történő
lezárásának lehetetlensége, mivel a piacon nem áll rendelkezésre az adott ár. A CFD-k OTC-termékek,
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amelyeket nem lehet a tőzsdén, MTF-en és egyéb kereskedési helyszíneken értékesíteni. A piaci
kockázattal, a hitelkockázattal vagy a likviditási kockázattal szemben nincs tőkevédelem. A
devizaárfolyamok folyamatosan ingadoznak, rövid idő alatt jelentősen változhatnak. Ha az árváltozás
szemben áll a befektető által választott iránnyal, akkor a befektető rövid idő alatt jelentős veszteségeket
tapasztalhat, legfeljebb az ügyfélszámláján fedezetként tartott összeg erejéig. A "negatív egyenleg elleni
védelemnek" köszönhetően a befektető soha nem tartozik a Vállalatnak a számláján rendelkezésre álló
tőkét meghaladó összeggel. A negatív egyenleg elleni védelem értelmében az ügyfél nem veszíthet többet
a rendelkezésére álló összegnél. A piaci mozgások azt eredményezhetik, hogy a CFD-kereskedés kevésbé
kedvező áron zárul le, ez jelentősen befolyásolhatja a nyereség összegét. Ez a termék nem élvez védelmet
a jövőbeli piaci teljesítménytől, ez a befektetés egy részének vagy teljes összegének elvesztését
eredményezheti.
9.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Ez a kulcsinformációkat tartalmazó dokumentum nem egy adott termékre vonatkozik, hanem minden olyan CFDre, amely a platformunkon megtalálható. Minden CFD-kereskedés az Ön döntésének és választásának eredménye.
Ön a felelős a kereskedés alapjául szolgáló devizapár kiválasztásáért; a pozíció megnyitásának és lezárásának
időpontjáért; a pozíció méretéért (emiatt a lakossági ügyfelek számára kínált árucikk CFD-kre vonatkozó margin
határértékek függvényében szükséges letétért); valamint az általunk kínált olyan kockázatkezelési eszközök
használatáért, mint amilyen a ’stop loss’ megbízás.
Az alábbi táblázat azokat az összegeket mutatja, amelyeket a különböző forgatókönyvek bekövetkezése esetén
nyereségként vagy vesztségként könyvelhet el. Az egyes teljesítmény-forgatókönyvek csak egyetlen nyitott
pozícióval rendelkező számlán alapulnak. Ugyanakkor minden egyes forgatókönyvre hatással lesz a többi nyitott
pozíció is. Az egyes CFD-k esetén kínált mögöttes devizapár jelentős hatással van az Ön befektetésének
kockázatásra és nyereségére. A deviza CFD-kre vonatkozó konkrét információk a következő linkre kattintva érhetők
el: https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/
A forgatókönyvek azt mutatják be, hogy a befektetés hogy alakulhat, összehasonlíthatja ezeket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslésén alapulnak, nem tekinthetők
pontos mutatóknak. Az Ön nyeresége vagy vesztesége az alapul szolgáló piac és a pozíció nyitva tartásának
időtartamától függően változhat. A bemutatott számadatok magukban foglalják a termék valamennyi költségét. A
számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatják a profit mértékét.
Ez a teljesítmény-forgatókönyv azt feltételezi, hogy csak egy pozíciója van nyitva, több nyitott pozíció esetén nem
veszi figyelembe a negatív vagy a pozitív összesített egyenleget.
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Amennyiben az Ön CFD nyitott pozíciója a lejárati dátum miatt zárul le, automatikusan ugyanazon az árfolyamon
egy új pozíció nyitásával átvezetésre kerül a következő, távolabbi határidőre. További részletekért kérjük,
hogytekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket, valamint a
Kereskedési feltételeket
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Megjegyzések:
•
•

A számok nem veszik figyelembe az Ön adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatja a profit mértékét.
A negatív egyenleg elleni védelemnek köszönhetően, az ügyfél nem veszíthet többet a befizetett, rendelkezésére
álló összegnél.
10. Mi történik abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kifizetést?
A CFD-k esetében (kivéve a kriptovalutát) fizetési teljesítés elmaradása esetén kártérítési igénnyel lehet
fellépni a Ciprusi Befektetési Vállalkozások Befektető-Védelmi Alapnál (ICF). A kártérítés maximális
összege 20.000 EUR. Az ICF szabályai érvényesek, beleértve az Ön besorolását és jogosultságát.
Általánosságban fogalmazva: a lakossági ügyfeleket az ICF kártalanítja.

11. Díjak és költségek
A CFD-kkel való kereskedéskor különböző díjak és költségek keletkezhetnek. További részletekért kérjük,
hogy tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket,
valamint a Kereskedési feltételeket. Például; jutalékok, spread, felár, váltás. A kereskedési számla
megnyitásának és aktiválásának nincs költsége, azonban a számlájáról történő kifizetéskor külön díj kerül
felszámításra. A Társaság honlapján elegendő információ áll rendelkezésre, illetve tájékoztatást kérhet az
ügyfélszolgálati képviselőktől is. Mielőtt a kereskedési tevékenységet megkezdi, kérjük, tekintse át az
alkalmazott díjakat és ennek megfelelően döntsön. Az esetleges díjak időről időre változhatnak, emiatt a
Társaság azt javasolja, hogy rendszeresen tanulmányozza a Társaság Kereskedési feltételeit.
Amikor a befektető elad vagy megvásárol egy CFD-t, a Társaság díjat és/vagy jutalékot számít fel. A spread
a CFD kereskedés eladási és vételi árai közötti különbség, amely szorzásra kerül az ügylet nagyságával. Az
alapul szolgáló eszközök esetén felszámított jutalék a weboldal Szerződési feltételeiben részletesen
kifejtésre került, azonban lehetséges, hogy a jutaléktáblázat az egyes mögöttes eszközök esetében más és
más; ez függ a befektetői múlttól, a kereskedési volumentől, a kereskedői aktivitástól és az aktuális
promócióktól.
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Milyen felmerülő költségek lehetnek?
Ez a táblázat két különböző költségtípust mutat, melyek a CFD termékekkel való kereskedés esetén jeletkezhetnek.
További
információkért
kérjük,
hogy
tanulmányozza
a
következő
dokumentumot:
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps-09012018.pdf
Egyszeri
költségek

Spread

Inaktivitási
díj

Az eladási és vételi ára közötti különbség. Például: ha a mögöttes eszköz 59.75 $ áron
kereskedhető, az ajánlati árunk (az ár, amelyen megvásárolható) 60 $, a vételi ár (az
ár, amelyen eladható) 59.50 $.
Legfeljebb 25 $ (vagy az ügyfél által választott pénznemre átváltott egyenértékű
összeg) kerül kiszabásra, amennyiben a kereskedési platformot három hónapon át
nem használja. Ez a szolgáltatás rendelkezésre állásának ellentételezésére szolgál,
abban az esetben, ha azt az ügyfél nem veszi igénybe. Azonban kérjük, vegye
figyelembe, hogy a díj összege csak abban az esetben kerül levonásra az
ügyfélszámláról, amennyiben a számlán elegendő pénz áll rendelkezésre.

A költségek az Ön által választott befektetési lehetőségektől függően változnak. További információk a
https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/oldalon találhatóak.

12. Mennyi ideig kell megtartanom? Korábban is kivehetem a pénzt?
Általában kevesebb, mint 24 órán keresztül. Amint lezár egy pozíciót, a kereskedés – vagyis a befektetés –
véget ér. A pozíciókat a mögöttes eszköz kereskedési idején belül belül bármikor lezárhatja. A kereskedési
idő megtalálható a Társaság Kereskedési feltételeiben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet (azaz az egyenleg alacsony), a rendszer a pozíciót automatikusan
lezárhatja. Amennyiben a fedezeti szint eléri 0%-ot, 25%-ot vagy 50%-ot, a pozíció automatikusan lezárásra
kerül.
A lezárás előtt, ha a fedezeti szint eléri a 100%-ot vagy az alá esik, az ügyfél ún. fedezet-kiegészítési felhívást
(’margin call’) kaphat további letét elhelyezésére, amivel elkerülheti a pozíció lezárását. A befektetőknek
mindig figyelemmel kell kísérniük a kereskedési számlájuk fedezeti szintjét, ugyanis ha minden fedezet
felhasználásra került, a befektető nem lesz képes új pozíció nyitására. A pozíció abban az esetben is
lezárásra kerülhet, ha az ügylet alapjául szolgáló eszköz kereskedési célra nem áll rendelkezésre. A
tőkeáttétel felhasználásához a befektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a pozíció nyitva tartásához szükséges
fedezet mindig rendelkezésre álljon, ezért a kereskedési számla felhasználható egyenlegének minden
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esetben egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a kötelező letét összegénél, ezáltal elkerülhető a pozíció
lezárása (’stop out’).
13. Hogyan nyújthatok be panaszt?
A Társaság online elérhető Panaszkezelési politikájának értelmében, panaszt a complaints@fxoro.com vagy
a compliance@fxoro.com e-mail címre küldött elektronikus levelek formájában nyújthat be. Kérjük, mielőtt
benyújtaná panaszát, olvassa el az említett politikát.
14. Egyéb vonatkozó információk
Ez a termék nagyon összetett, és lehetséges, hogy nem minden tapasztalatlan befektető számára
megfelelő. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Társaság Jogi dokumentációját,
amely a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal (KID) együtt online elérhető; csak ezután
kezdje meg a regisztrációs folyamatot és a kereskedési tevékenységet.
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Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum (KID) Kriptovalutákra
1.

Cél
Ez a dokumentum kulcsfontossági információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem
marketing anyag. Az információnyújtást a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek
megérteni a termék természetét, a kockázatokat, a költségeket, a lehetséges nyereséget és veszteséget,
valamint hogy segítsen a terméket összehasonlítani más termékekkel

2.

A termék előállítója
A termék gyártója az MCA Intelifunds LTD, regisztrációszám HE270891, a Ciprusi Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott, engedélyszáma 126/10.

3.

Figyelmeztetés:
Ön egy olyan terméket készül megvásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

4.

Mi ez a termék?

A CFD, vagyis a különbözeten alapuló ügylet két fél (vevő és eladó) közötti megállapodás egy adott eszköz
nyitó és záró árfolyamának közötti különbségéről. A kereskedés nyitó ára a megállapodás megkötésének
időpontjában érvényes ár, míg a záró ár az az ár, amelyen a megállapodást végrehajtják. Az alkalmazandó
jogszabályok szerint a CFD-k összetett pénzügyi termékek, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek (OTC). A
CFD-k olyan származékos pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az alapul
szolgáló pénzügyi eszközök árváltozásait anélkül használják ki, hogy ezen eszközök birtoklására szükségük
lenne.

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz azokról a CFD-kről, amelyek esetében az ügyfél
által választott mögöttes befektetés a kriptovaluta. A leggyakoribb kriptovaluta a Bitcoin, az Etherium, a
Litecoin és a Ripple. A kriptovaluta egy titkosított digitális eszköz, amely csereeszközként, elszámolási
egységként és/vagy értékmegőrzőként működik; államoktól és pénzintézetektől független pénznem,
amellyel nem szabályozott, decentralizált és digitális tőzsdén kereskednek.
A Társaságnál egyetlen kriptovaluta, a Bitcoin érhető el (BTC/USD).
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a.

5.

Célkitűzések:
A CFD-kkel való kereskedés célja a mögöttes eszköz árváltozásaival történő spekuláció, az adott eszköz
valódi birtoklása nélkül. Az ügyfél nyeresége az eszköz árának kedvező alakulásától és az ügylet
nagyságától függ. Például: ha az ügyfél úgy véli, hogy az adott kriptovaluta értéke nőni fog, az ügyfél
bizonyos számú CFT-t vásárol (’long’ pozíció) azzal a szándékkal, hogy később magasabb értéken eladja
azokat. Az ügyfél által vásárolt ár, valamint a későbbi értékesítési ár különbsége adja meg a nyereség
összegét, a vonatkozó költségek levonása után. Ha az ügyfél úgy véli, hogy az adott kriptovaluta értéke
csökkenni fog, az ügyfél meghatározott értéken elad bizonyos számú CFD-t (’short’ pozíció) arra számítva,
hogy ezeket később alacsonyabb áron vásárolja vissza, mint amelyen eladta őket. Ebben az esetben a
Társaság kifizeti a különbséget, miután levonta a jelentkező költségeket. Ha a kriptovaluta ára a várttól
ellentétes irányba mozog és emiatt pozíció lezárásra kerül az ügyfél vagy a ’stop out’-tal, az ügyfél köteles
a Társaság részére megfizetni a veszteséget és az esetlegesen felmerülő költségek összegét.

Választott tapasztalatlan befektető
Az olyan termékekkel való kereskedés, mint amilyen a kriptovaluta, nem mindenki számára megfelelő
kereskedési forma. Ezeket a befektetési formákat olyanok alkalmazzák, akik magas kockázati toleranciával
rendelkeznek, valamint megértik a magas volatilitású eszközökkel való kereskedés kockázatait, mint
amilyen a befektetés egy részének vagy teljes összegének elvesztése, ami akár nagyon rövid idő alatt is
bekövetkezhet. Az ügyfelek csak olyan pénzzel kereskedjenek, amelynek elvesztését megengedhetik
maguknak. A kriptovaluta CFD-k összeegyeztethetők azon ügyfelek igényeivel, akik rövid idő alatt
nyereséget és/vagy rövid távú befektetési lehetőséget keresnek azáltal, hogy magas piaci likviditás mellett
fektetnek be, amelynek a gyorsaság az előnye.
A kriptovaluták és/vagy a kriptovaluta CFD-k a MiFID és/vagy bármely más, az EU által kiadott rendelet
értelmében nem minősülnek pénzügyi instrumentumoknak, ezért nem tartoznak a Társaság szabályozott
befektetési szolgáltatásainak hatálya alá. Ennek értelmében az ügyfelek nem jogosultak kártérítésre és/vagy
biztosításra a Befektető-védelmi Alaptól a kriptovalutákkal és/vagy a kriptovaluta CFD-kel kapcsolatos
szolgáltatásokkal összefüggésben, valamint nem jogosultak arra, hogy a kriptovalutákkal és/vagy a
kriptovaluta CFD-kkel kapcsolatos bármely szolgáltatással összefüggésben panaszt nyújtsanak be a Ciprusi
Köztársaság pénzügyi ombudsmanja számára.

6.

Lejárati idő
A kriptovaluta CFD-knek nincs lejárati idejük, az ügyfél dönti el, hogy mikor nyitja vagy zárja a pozíció(ka)t.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfél pozícióját előzetes értesítés nélkül lezárja,
amennyiben az ügyfél számláján nem áll rendelkezésre elegendő fedezet.
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7.

Mik a kockázatok és mit kapok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb haszon
1

2

Jellemzően magasabb haszon
3

4

5

6

7

A kockázati mutató értelmezése:
Ez a mutató azt a kockázati szintet méri, amelynek a befektetése ki van téve. A kockázati kategória nem
garantált, idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy "kockázatmentes". A deviza
CFD-k egy 1-től 7-ig terjedő skálán a 7-es kategóriába tartoznak (az 1-es a legalacsonyabb kockázattal
rendelkező kategória). Ezért (a tőkeáttétel miatt is) a legmagasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.

8.

A kriptovalutákkal kapcsolatos specifikus kockázatok
A kriptovalutákat az Európai Unió irányelve, a MiFID nem ismeri el, mint pénzügyi eszközöket, semmilyen
pénzügyi szabályozás hatálya alá nem tartoznak.
• A Ciprusi Köztársaság pénzügyi ombudsmanjának hatásköre a kriptovalutákra nem terjed ki.
• A kriptovalutákkal nem szabályozott, decentralizált és digitális tőzsdén kereskednek. Ez azt jelenti, hogy
a kriptovaluták árképzése és ármozgásai kizárólag az adott digitális tőzsde belső szabályaitól függenek,
amelyek bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak, beleértve a kereskedés felfüggesztését és egyéb
intézkedéseket is.
• A kriptovaluták napi szinten is nagy áringadozásnak vannak kitéve, amely lényegesen magasabb lehet,
mint más pénzügyi instrumentumok esetén.
• A piac magas volatilitása miatt fenntartjuk a jogot, hogy a CFD-kkel való kereskedésről szóló feltételeket
rendszeres időközönként módosítsuk; gyakrabban, mint más instrumentumok esetében. Módosításra
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kerülhetnek a spreadek, a díjak és a tőkeáttételi mutatók. Ezen túlmenően a spreadek és egyéb költségek
összege jóval magasabb, mint más instrumentumok esetén.
9.Teljesítmény-forgatókönyvek

Letét
Teljesítmény- összege
forgatókönyv EURban

Tőkeáttétel

Ügylet
összege a
mögöttes
eszköz
egységében

Bitcoin
nyitó
árfolyam

Ügylet
összege
USDban

Ügylet
iránya

Ár
változás

Bitcoin záró
árfolyam

Nyereség/V
eszteség
összege
USD-ban

Bitcoin
Spread
USDban

Nyereség
/vesztesé
g
átváltási
árfolyam
EUR-ra

Nyereség/
Veszteség
összege
EUR-ban
negatív
egyenleg
elleni
védelem
mellett

Kedvező

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

30%

13,000

900

10

1.2010

749.37

Közepes

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

10%

11,000

300

10

1.2010

249.79

Kedvezőtlen

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

0%

10,000

-

10

0

-

Stress 1

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

-10%

9,000

-300

10

1.2008

-249.83±

Stress 2

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

-30%

7,000

-900

10

1.2008

-500±

Stress 2

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

30%

13,000

-900

10

1.2008

-500±

Stress 1

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

10%

11,000

-300

10

1.2008

-249.83±

Kedvezőtlen

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

0%

10,000

-

10

0

-

Közepes

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

-10%

9,000

300

10

1.2010

249.79

Kedvező

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

-30%

7,000

900

10

1.2010

749.37
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Megjegyzések:
•
•

A számok nem veszik figyelembe az Ön adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatja a profit mértékét.
A negatív egyenleg elleni védelemnek köszönhetően, az ügyfél nem veszíthet többet a befizetett, rendelkezésére
álló összegnél.

10. Mi történik abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kifizetést?
A Társaság az ügyfelek pénzét külön bankszámlákon tartja, elkülönítve a Társaság saját tőkéjétől. A
védelmet megbízható, magas biztonsági értékelésű európai hitelintézetek biztosítják. A Társaság a CySEC
és a MiFID II által előírt módon, napi rendszerességgel végez belső és külső egyeztetéseket annak
biztosítása érdekében, hogy az ügyfélszámlákon elegendő összeg álljon rendelkezésre az ügyfél–
befizetések fedezetére. Azonban az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, hogy abban a
valószínűtlen esetben, ha a Társaság nem képes az ügyfél számára a kifizetést teljesíteni, a kriptovaluta
CFD-kkel kereskedő ügyfél nem jogosult a Befektető-védelmi Alap védelmére.

11. Díjak és költségek
A CFD-kkel való kereskedéskor különböző díjak és költségek keletkezhetnek. További részletekért kérjük,
hogy tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket,
valamint a Kereskedési feltételeket. Például; jutalékok, spread, felár, váltás. A kereskedési számla
megnyitásának és aktiválásának nincs költsége, azonban a számlájáról történő kifizetéskor külön díj kerül
felszámításra. A Társaság honlapján elegendő információ áll rendelkezésre, illetve tájékoztatást kérhet az
ügyfélszolgálati képviselőktől is. Mielőtt a kereskedési tevékenységet megkezdi, kérjük, tekintse át az
alkalmazott díjakat és ennek megfelelően döntsön. Az esetleges díjak időről időre változhatnak, emiatt a
Társaság azt javasolja, hogy rendszeresen tanulmányozza a Társaság Kereskedési feltételeit.
Amikor a befektető elad vagy megvásárol egy CFD-t, a Társaság díjat és/vagy jutalékot számít fel. A spread
a CFD kereskedés eladási és vételi árai közötti különbség, amely szorzásra kerül az ügylet nagyságával. A
fentieken kívül a Társaság következő kereskedési napra kötött megállapodás (swap) esetén díjat számít fel
a kereskedési nap végén nyitva maradt pozíciókra. Ez a díj terhelés vagy befizetés tárgyát képezheti, a
devizák vonatkozó kamatlábai alapján kerül kiszámításra (abban a devizában, amelyben a mögöttes
eszközzel kereskedtek). A következő kereskedési napra kötött megállapodás finanszírozás százalékos
aránya azt jelenti, hogy a kalkulált díjat a befektető számlájáról levonják (a számlát megterhelik). Ha a CFD
jegyzett pénzneme eltér a számla pénznemétől, azt az aktuális váltási árfolyamon kell átváltani a számla
pénznemére.
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Amennyiben 3 egymást követő hónapban az ügyfél nem használja a kereskedési számláját („Inaktív
Időszak”), egy inaktivitási díjat fogunk levonni az ügyfél kereskedési számlájáról. Ez a díj 25 USD vagy ennek
megfelelő összeg annak függvényében, hogy milyen alapdevizában van az ügyfél számlája (EUR számla: €25,
GBP számla: £25, CHF számla: CHF25).
Levonások addig történnek, amíg a számla egyenleg nem lesz nulla. Amennyiben a kereskedési számla
egyenlege 0, nem kerül sor semmilyen felszámolásra. Azok a kereskedési számlák, melyek egyenlege zéró,
bezárásra is kerülhetnek. Ezek az információk megtalálhatók az Ügyfélszerződésben és/vagy a vállalat
honlapjának jogi dokumentáció részében. Továbbá, minden banki átutalással kapcsolatos költség az Ügyfél
költsége, amelyet a saját bankja szerinti átutalási kondíciók mellet kell figyelembe vennie. Emellett az ügyfél
minden banki átutalás esetében további 20 USD utalási díjat fog fizetni a gazdasági társasággal kapcsolatban
álló banknak amely a kereskedési számlával kapcsolatos tranzakciókat biztosija. Ezeket az információkat a
bróker honlapjának általános szerződési feltételek és/vagy jogi dokumentációs részében lehet megtalálni.
12. Hogyan nyújthatok be panaszt?
Bármilyen panasz, amit az ügyfél a társasággal szemben szeretne tenni amelyek a kriptovalutákkal és/vagy
a kriptovaluta CFD-kkel kapcsolatos, nem támogathatóak, és azokat a Ciprusi Köztársaság pénzügyi
ombudsmanja ellenszolgáltatás fejében vagy felülvizsgálati úton nem fogadja el.

13. Egyéb vonatkozó információk
Ez a termék nagyon összetett, és lehetséges, hogy nem minden tapasztalatlan befektető számára
megfelelő. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Társaság Jogi dokumentációját,
amely a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal (KID) együtt online elérhető; csak ezután
kezdje meg a regisztrációs folyamatot és a kereskedési tevékenységet.
.
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Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum (KID) Indexekre
1.

Cél
Ez a dokumentum kulcsfontossági információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing
anyag. Az információnyújtást a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek megérteni a termék
természetét, a kockázatokat, a költségeket, a lehetséges nyereséget és veszteséget, valamint hogy segítsen a
terméket összehasonlítani más termékekkel

2.

A termék előállítója
A termék gyártója az MCA Intelifunds LTD, regisztrációszám HE270891, a Ciprusi Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott, engedélyszáma 126/10.

3.

Figyelmeztetés:
Ön egy olyan terméket készül megvásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

4.

Mi ez a termék?
A CFD, vagyis a különbözeten alapuló ügylet, két fél (vevő és eladó) közötti megállapodás egy adott eszköz
nyitó és záró árfolyamának közötti differenciáról. A kereskedés nyitó ára a megállapodás megkötésének
időpontjában érvényes ár, míg a záró ár az az ár, amelyen a megállapodást végrehajtják. Az alkalmazandó
jogszabályok szerint a CFD-k összetett pénzügyi termékek, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek (OTC). A CFDk olyan származékos pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az alapul
szolgáló pénzügyi eszközök árváltozásait anélkül használják ki, hogy ezen eszközök birtoklására szükségük
lenne.
A CFD kereskedés lényegében az ügyfél és a piac közötti szerződésen alapul. Az ügyfél a kereskedést egy
adott eszközre vonatkozó szerződés megvásárlásával nyitja meg, és a szerződés piaci értékesítésével zárja
le azt. Az eszköz fizikai cseréje nem lehetséges. A Vállalat által kínált CFD-k alapjául szolgáló pénzügyi
eszközök; (1) Deviza, (2) Részvények (USA és Európa), (3) Indexek (USA és Európa) és (4) Árucikkek
(energiahordozók/fémek/mezőgazdasági termékek). A kereskedés lebonyolításához az ügyfélnek a
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kereskedési számláján rendelkeznie kell a szükséges letéttel. A legtöbb devizapiac a hét 5 napján, a nap 24
órájában tart nyitva; hétfőtől péntekig 00:00 GMT +3 és 23:00 GMT +3 óra között. Ha szeretne tájékozódni
a konkrét kereskedési időkről, kérjük, hogy olvassa el a Vállalat Kereskedési feltételeit.
A pénznem CFD-k esetében a kötelező letét 2%. Tehát amennyiben a befektető egy 10.000 EUR értékű
(ügylet nagysága) tranzakciót kíván megnyitni 2%-os kötelező letéttel, a számláján legalább 200 euró
összegű letéttel kell rendelkeznie. Ez 1:50 arányú tőkeáttétel. A tőkekövetelmények a befektető kérésére
bizonyos feltételek teljesítésétől függően csökkenthetők, míg a letéti követelmények a vállalat mérlegelési
jogkörében szélsőséges piaci volatilitás esetén növelhetők.
A CFD megvásárlására vagy eladására vonatkozó bármely megbízás esetén a nyereség vagy a veszteség a
következő képlet alapján kerül kiszámításra:
Ügylet nagysága (a bázis eszköz egységében) x [Záró ár – Nyitó ár] = Nyereség/Veszteség (a másik eszköz
egységében). A Nyereség/Veszteség a lezárt pozíciókból ered, majd átváltásra kerül a befektető
számlájának pénznemére, amennyiben az eltérő. Ezt a pozíció lezárásakor a két pénznem vonatkozó
vételi/eladási árfolyamának alapján kell megtenni.
A nyereséget és a veszteséget a Vállalat által felszámított díjak is befolyásolják, ennek részleteit az
alábbiakban olvashatja. A nyereséget és a veszteséget a kereskedési platform rendszeresen kiszámítja és
megmutatja, a veszteség hatással van a befektető letétjére. Amennyiben a befektető letétje eléri a 0-t
(nullát), a befektető összes pozíciója automatikusan lezárásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a befektető
veszteséget realizál (az ügyfélszámla típusától függően ez lehet például 25% vagy 50%). Ezért fontos, hogy
a befektető nyitott pozícióinak fenntartása érdekében elegendő letét álljon rendelkezésre.
5.

Választott tapasztalatlan befektető
Ezen termékekkel való kereskedés erősen spekulatív jellegű, a veszteség kockázata jelentős. Ez a termék a
viszonylag rövid távú befektetést kereső ügyfelek számára készült, azonban nem minden befektető számára
alkalmas.

viii)

Azon ügyfelek számára alkalmas, akik megértik és vállalják a felmerülő kockázatokat, beleértve a
letéti kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is;

ix)

ii) Akik elegendő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a pénzügyi derivatívak kereskedelméről
és az alapul szolgáló eszközökről; és

x)

iii) Akik képesek elviselni a befektetett összeg elvesztésének kockázatát, amely a Vállalat által
kínált negatív egyenlegvédelmi mechanizmus hatálya alá tartozik.
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xi)

6.

Akik magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.

Lejárati idő
Az Index CFD-k általában nem rendelkeznek lejárati idővel, így Ön dönt arról, hogy mikor nyit meg és zár le
egy pozíciót. Tisztában kell lennie azzal, hogy ha fedezeti szint eléri vagy a biztosítékzárási szint 0%, 25% vagy
50% alá esik, ’stop out’ vagy ’margin call’ következik be, a pozíciók pedig automatikusan lezárásra kerülnek.

7.

Mik a kockázatok és mit kapok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb haszon
1

2

Jellemzően magasabb haszon
3

4

5

6

7
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A kockázati mutató értelmezése:
Ez a mutató azt a kockázati szintet méri, amelynek a befektetése ki van téve. A kockázati kategória nem
garantált, idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy "kockázatmentes". A deviza
CFD-k egy 1-től 7-ig terjedő skálán a 7-es kategóriába tartoznak (az 1-es a legalacsonyabb kockázattal
rendelkező kategória). Ezért (a tőkeáttétel miatt is) a legmagasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.

8.

A CFD-k általános kockázata
Ez a kockázatjelző azt feltételezi, hogy a terméket legfeljebb 24 órán keresztül tartja meg. Előfordulhat,
hogy nem tudja könnyen lezárni, vagy olyan áron tudja lezárni, amely jelentősen befolyásolja a
befektetett összeg megtérülését. A CFD-kre hatással lehet a csúszás vagy a termék kívánt áron történő
lezárásának lehetetlensége, mivel a piacon nem áll rendelkezésre az adott ár. A CFD-k OTC-termékek,
amelyeket nem lehet a tőzsdén, MTF-en és egyéb kereskedési helyszíneken értékesíteni. A piaci
kockázattal, a hitelkockázattal vagy a likviditási kockázattal szemben nincs tőkevédelem. A
devizaárfolyamok folyamatosan ingadoznak, rövid idő alatt jelentősen változhatnak. Ha az árváltozás
szemben áll a befektető által választott iránnyal, akkor a befektető rövid idő alatt jelentős veszteségeket
tapasztalhat, legfeljebb az ügyfélszámláján fedezetként tartott összeg erejéig. A "negatív egyenleg elleni
védelemnek" köszönhetően a befektető soha nem tartozik a Vállalatnak a számláján rendelkezésre álló
tőkét meghaladó összeggel. A negatív egyenleg elleni védelem értelmében az ügyfél nem veszíthet többet
a rendelkezésére álló összegnél. A piaci mozgások azt eredményezhetik, hogy a CFD-kereskedés kevésbé
kedvező áron zárul le, ez jelentősen befolyásolhatja a nyereség összegét. Ez a termék nem élvez védelmet
a jövőbeli piaci teljesítménytől, ez a befektetés egy részének vagy teljes összegének elvesztését
eredményezheti.
Az indexekkel járó specifikus kockázatok
A készpénz-indexek részvényportfólióból állnak. Ha egy vagy több részvény osztalékot fizet a portfólióban
szereplő részarány szerint, a kereskedés irányától függően pozitív vagy negatív készpénz osztalék-korrekciót
alkalmazunk annak érdekében, hogy a kereskedés alapjául szolgáló részvény árát befolyásoló gazdasági
hatás semlegesítésre kerüljön az osztalék-korrekció időpontjában.
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9.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Az alábbi táblázat azokat az összegeket mutatja, amelyeket a különböző forgatókönyvek bekövetkezése
esetén nyereségként vagy vesztségként könyvelhet el. Az egyes teljesítmény-forgatókönyvek csak egyetlen
nyitott pozícióval rendelkező számlán alapulnak. Ugyanakkor minden egyes forgatókönyvre hatással lesz a
többi nyitott pozíció is. Az egyes CFD-k esetén kínált mögöttes devizapár jelentős hatással van az Ön
befektetésének kockázatásra és nyereségére. A deviza CFD-kre vonatkozó konkrét információk a következő
linkre kattintva érhetők el: https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/
A forgatókönyvek azt mutatják be, hogy a befektetés hogy alakulhat, összehasonlíthatja ezeket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslésén alapulnak, nem
tekinthetők pontos mutatóknak. Az Ön nyeresége vagy vesztesége az alapul szolgáló piac és a pozíció nyitva
tartásának időtartamától függően változhat. A bemutatott számadatok magukban foglalják a termék
valamennyi költségét. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási kötelezettségeit, amely
befolyásolhatják a profit mértékét. Ez a teljesítmény-forgatókönyv azt feltételezi, hogy csak egy pozíciója van
nyitva, több nyitott pozíció esetén nem veszi figyelembe a negatív vagy a pozitív összesített egyenleget.

Az alábbiakban példákat láthat különböző teljesítmény-forgatókönyvekre a Japan 225 CFD ügyletek esetére.
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Megjegyzések:
•
•

A számok nem veszik figyelembe az Ön adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatja a profit mértékét.
A negatív egyenleg elleni védelemnek köszönhetően, az ügyfél nem veszíthet többet a befizetett, rendelkezésére
álló összegnél.

_____________________________________________________________________________________________
Az FXORO az MCA Intelifunds Ltd. által használt márka.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Ciprus. Postafiók 53101.
Telefon: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
A Forex-szel és a CFD-kkel való kereskedés a teljes befektetett összeg elvesztésével is járhat! Tudjon meg többet!
https://www.fxoro.com/hu/

37

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által engedélyezve és szabályozva.
CYSEC engedély száma: 126/10

10. Mi történik abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kifizetést?
A CFD-k esetében (kivéve a kriptovalutát) fizetési teljesítés elmaradása esetén kártérítési igénnyel lehet
fellépni a Ciprusi Befektetési Vállalkozások Befektető-Védelmi Alapnál (ICF). A kártérítés maximális összege
20.000 EUR. Az ICF szabályai érvényesek, beleértve az Ön besorolását és jogosultságát. Általánosságban
fogalmazva: a lakossági ügyfeleket az ICF kártalanítja.

11. Díjak és költségek
A CFD-kkel való kereskedéskor különböző díjak és költségek keletkezhetnek. További részletekért kérjük,
hogy tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket,
valamint a Kereskedési feltételeket. Például; jutalékok, spread, felár, váltás. A kereskedési számla
megnyitásának és aktiválásának nincs költsége, azonban a számlájáról történő kifizetéskor külön díj kerül
felszámításra. A Társaság honlapján elegendő információ áll rendelkezésre, illetve tájékoztatást kérhet az
ügyfélszolgálati képviselőktől is. Mielőtt a kereskedési tevékenységet megkezdi, kérjük, tekintse át az
alkalmazott díjakat és ennek megfelelően döntsön. Az esetleges díjak időről időre változhatnak, emiatt a
Társaság azt javasolja, hogy rendszeresen tanulmányozza a Társaság Kereskedési feltételeit.
Amikor a befektető elad vagy megvásárol egy CFD-t, a Társaság díjat és/vagy jutalékot számít fel. A spread
a CFD kereskedés eladási és vételi árai közötti különbség, amely szorzásra kerül az ügylet nagyságával. Az
alapul szolgáló eszközök esetén felszámított jutalék a weboldal Szerződési feltételeiben részletesen
kifejtésre került, azonban lehetséges, hogy a jutaléktáblázat az egyes mögöttes eszközök esetében más és
más; ez függ a befektetői múlttól, a kereskedési volumentől, a kereskedői aktivitástól és az aktuális
promócióktól.
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Milyen felmerülő költségek lehetnek?
Ez a táblázat két különböző költségtípust mutat, melyek a CFD termékekkel való kereskedés esetén jeletkezhetnek.
További
információkért
kérjük,
hogy
tanulmányozza
a
következő
dokumentumot:
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps-09012018.pdf
Egyszeri
költségek

Spread

Inaktivitási
díj

Az eladási és vételi ára közötti különbség. Például: ha a mögöttes eszköz 59.75 $ áron
kereskedhető, az ajánlati árunk (az ár, amelyen megvásárolható) 60 $, a vételi ár (az
ár, amelyen eladható) 59.50 $.
Legfeljebb 25 $ (vagy az ügyfél által választott pénznemre átváltott egyenértékű
összeg) kerül kiszabásra, amennyiben a kereskedési platformot három hónapon át
nem használja. Ez a szolgáltatás rendelkezésre állásának ellentételezésére szolgál,
abban az esetben, ha azt az ügyfél nem veszi igénybe. Azonban kérjük, vegye
figyelembe, hogy a díj összege csak abban az esetben kerül levonásra az
ügyfélszámláról, amennyiben a számlán elegendő pénz áll rendelkezésre.

A költségek az Ön által választott befektetési lehetőségektől függően változnak. További információk a
https://www.fxoro.com/hu/az-fxoro-ról/kereskedési-kondíciók/oldalon találhatóak.

12. Mennyi ideig kell megtartanom? Korábban is kivehetem a pénzt?
Általában kevesebb, mint 24 órán keresztül. Amint lezár egy pozíciót, a kereskedés – vagyis a befektetés – véget
ér. A pozíciókat a mögöttes eszköz kereskedési idején belül belül bármikor lezárhatja. A kereskedési idő
megtalálható a Társaság Kereskedési feltételeiben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet (azaz az egyenleg alacsony), a rendszer a pozíciót automatikusan lezárhatja.
Amennyiben a fedezeti szint eléri 0%-ot, 25%-ot vagy 50%-ot, a pozíció automatikusan lezárásra kerül.
A lezárás előtt, ha a fedezeti szint eléri a 100%-ot vagy az alá esik, az ügyfél ún. fedezet-kiegészítési felhívást
(’margin call’) kaphat további letét elhelyezésére, amivel elkerülheti a pozíció lezárását. A befektetőknek mindig
figyelemmel kell kísérniük a kereskedési számlájuk fedezeti szintjét, ugyanis ha minden fedezet felhasználásra
került, a befektető nem lesz képes új pozíció nyitására. A pozíció abban az esetben is lezárásra kerülhet, ha az
ügylet alapjául szolgáló eszköz kereskedési célra nem áll rendelkezésre. A tőkeáttétel felhasználásához a
befektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a pozíció nyitva tartásához szükséges fedezet mindig rendelkezésre álljon,
ezért a kereskedési számla felhasználható egyenlegének minden esetben egyenlőnek vagy nagyobbnak kell
lennie a kötelező letét összegénél, ezáltal elkerülhető a pozíció lezárása (’stop out’).
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13. Hogyan nyújthatok be panaszt?
A Társaság online elérhető Panaszkezelési politikájának értelmében, panaszt a complaints@fxoro.com vagy a
compliance@fxoro.com e-mail címre küldött elektronikus levelek formájában nyújthat be. Kérjük, mielőtt
benyújtaná panaszát, olvassa el az említett politikát.
14. Egyéb vonatkozó információk
Ez a termék nagyon összetett, és lehetséges, hogy nem minden tapasztalatlan befektető számára megfelelő.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Társaság Jogi dokumentációját, amely a kiemelt
információkat tartalmazó dokumentummal (KID) együtt online elérhető; csak ezután kezdje meg a
regisztrációs folyamatot és a kereskedési tevékenységet.
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Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum (KID) Részvényekre

1.

Cél
Ez a dokumentum kulcsfontossági információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem
marketing anyag. Az információnyújtást a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek
megérteni a termék természetét, a kockázatokat, a költségeket, a lehetséges nyereséget és veszteséget,
valamint hogy segítsen a terméket összehasonlítani más termékekkel

2.

A termék előállítója
A termék gyártója az MCA Intelifunds LTD, regisztrációszám HE270891, a Ciprusi Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet (CySEC) által engedélyezett és szabályozott, engedélyszáma 126/10.

3.

Figyelmeztetés:
Ön egy olyan terméket készül megvásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

4.

Mi ez a termék?
A CFD, vagyis a különbözeten alapuló ügylet, két fél (vevő és eladó) közötti megállapodás egy adott eszköz
nyitó és záró árfolyamának közötti differenciáról. A kereskedés nyitó ára a megállapodás megkötésének
időpontjában érvényes ár, míg a záró ár az az ár, amelyen a megállapodást végrehajtják. Az alkalmazandó
jogszabályok szerint a CFD-k összetett pénzügyi termékek, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek (OTC). A
CFD-k olyan származékos pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az
alapul szolgáló pénzügyi eszközök árváltozásait anélkül használják ki, hogy ezen eszközök birtoklására
szükségük lenne.
A CFD kereskedés lényegében az ügyfél és a piac közötti szerződésen alapul. Az ügyfél a kereskedést egy
adott eszközre vonatkozó szerződés megvásárlásával nyitja meg, és a szerződés piaci értékesítésével zárja
le azt. Az eszköz fizikai cseréje nem lehetséges. A Vállalat által kínált CFD-k alapjául szolgáló pénzügyi
eszközök; (1) Deviza, (2) Részvények (USA és Európa), (3) Indexek (USA és Európa) és (4) Árucikkek
(energiahordozók/fémek/mezőgazdasági termékek). A kereskedés lebonyolításához az ügyfélnek a
kereskedési számláján rendelkeznie kell a szükséges letéttel. A legtöbb devizapiac a hét 5 napján, a nap 24
órájában tart nyitva; hétfőtől péntekig 00:00 GMT +3 és 23:00 GMT +3 óra között. Ha szeretne tájékozódni
a konkrét kereskedési időkről, kérjük, hogy olvassa el a Vállalat Kereskedési feltételeit.

A részvény CFD-k esetében a kötelező letét összege 5% és 10% között változik. Tehát amennyiben a
befektető egy 10 000 € értékű (ügylet nagysága) tranzakciót kíván megnyitni 5%-os kötelező letéttel, a
számláján legalább 500 € összegű letéttel kell rendelkeznie. A részvény CFD-k esetén a tőkeáttétel
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legfeljebb 1:10 arányú. A tőkekövetelmények a befektető kérésére bizonyos feltételek teljesítésétől
függően csökkenthetők, míg a letéti követelmények a Társaság mérlegelési jogkörében, szélsőséges piaci
volatilitás esetén növelhetők.
A CFD megvásárlására vagy eladására vonatkozó bármely megbízás esetén a nyereség vagy a veszteség a
következő képlet alapján kerül kiszámításra:
Ügylet nagysága (a bázis eszköz egységében) x [Záró ár – Nyitó ár] = Nyereség/Veszteség (a másik eszköz
egységében). A Nyereség/Veszteség a lezárt pozíciókból ered, majd átváltásra kerül a befektető
számlájának pénznemére, amennyiben az eltérő. Ezt a pozíció lezárásakor a két pénznem vonatkozó
vételi/eladási árfolyamának alapján kell megtenni.
A nyereséget és a veszteséget a Vállalat által felszámított díjak is befolyásolják, ennek részleteit az
alábbiakban olvashatja. A nyereséget és a veszteséget a kereskedési platform rendszeresen kiszámítja és
megmutatja, a veszteség hatással van a befektető letétjére. Amennyiben a befektető letétje eléri a 0-t
(nullát), a befektető összes pozíciója automatikusan lezárásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a befektető
veszteséget realizál (az ügyfélszámla típusától függően ez lehet például 25% vagy 50%). Ezért fontos, hogy
a befektető nyitott pozícióinak fenntartása érdekében elegendő letét álljon rendelkezésre.

5.Választott tapasztalatlan befektető
Ezen termékekkel való kereskedés erősen spekulatív jellegű, a veszteség kockázata jelentős. Ez a termék a
viszonylag rövid távú befektetést kereső ügyfelek számára készült, azonban nem minden befektető
számára alkalmas.
xii)

Azon ügyfelek számára alkalmas, akik megértik és vállalják a felmerülő kockázatokat, beleértve a
letéti kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is;

xiii)

ii) Akik elegendő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a pénzügyi derivatívak kereskedelméről
és az alapul szolgáló eszközökről; és

xiv)

iii) Akik képesek elviselni a befektetett összeg elvesztésének kockázatát, amely a Vállalat által
kínált negatív egyenlegvédelmi mechanizmus hatálya alá tartozik.

xv)

Akik magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.
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6.Lejárati idő
A deviza CFD-k általában nem rendelkeznek lejárati idővel, így Ön dönt arról, hogy mikor nyit meg és zár le
egy pozíciót.
Tisztában kell lennie azzal, hogy ha fedezeti szint eléri vagy a biztosítékzárási szint 0%, 25% vagy 50% alá esik,
’stop out’ vagy ’margin call’ következik be, a pozíciók pedig automatikusan lezárásra kerülnek.

7.Mik a kockázatok és mit kapok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb haszon
1

2

Jellemzően magasabb haszon
3

4

5

6

7

A kockázati mutató értelmezése:
Ez a mutató azt a kockázati szintet méri, amelynek a befektetése ki van téve. A kockázati kategória nem garantált,
idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy "kockázatmentes". A deviza CFD-k egy 1-től 7-ig
terjedő skálán a 7-es kategóriába tartoznak (az 1-es a legalacsonyabb kockázattal rendelkező kategória). Ezért (a
tőkeáttétel miatt is) a legmagasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.
8.A CFD-k általános kockázata
Ez a kockázatjelző azt feltételezi, hogy a terméket legfeljebb 24 órán keresztül tartja meg. Előfordulhat,
hogy nem tudja könnyen lezárni, vagy olyan áron tudja lezárni, amely jelentősen befolyásolja a
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befektetett összeg megtérülését. A CFD-kre hatással lehet a csúszás vagy a termék kívánt áron történő
lezárásának lehetetlensége, mivel a piacon nem áll rendelkezésre az adott ár. A CFD-k OTC-termékek,
amelyeket nem lehet a tőzsdén, MTF-en és egyéb kereskedési helyszíneken értékesíteni. A piaci
kockázattal, a hitelkockázattal vagy a likviditási kockázattal szemben nincs tőkevédelem. A
devizaárfolyamok folyamatosan ingadoznak, rövid idő alatt jelentősen változhatnak. Ha az árváltozás
szemben áll a befektető által választott iránnyal, akkor a befektető rövid idő alatt jelentős veszteségeket
tapasztalhat, legfeljebb az ügyfélszámláján fedezetként tartott összeg erejéig. A "negatív egyenleg elleni
védelemnek" köszönhetően a befektető soha nem tartozik a Vállalatnak a számláján rendelkezésre álló
tőkét meghaladó összeggel. A negatív egyenleg elleni védelem értelmében az ügyfél nem veszíthet többet
a rendelkezésére álló összegnél. A piaci mozgások azt eredményezhetik, hogy a CFD-kereskedés kevésbé
kedvező áron zárul le, ez jelentősen befolyásolhatja a nyereség összegét. Ez a termék nem élvez védelmet
a jövőbeli piaci teljesítménytől, ez a befektetés egy részének vagy teljes összegének elvesztését
eredményezheti.
A részvényekkel kapcsolatos specifikus kockázatok
A részvény CFD-kre a következők lehetnek hatással:
• A mögöttes eszközre alkalmazott vállalati intézkedés. Ebben az esetben a Társaság fenntartja magának a
jogot, hogy a CFD esetében elemezze a nyitott pozíciókat, a letéti összegeket és a tőkeáttétel értékét,
valamint szükség esetén kiigazítást hajt végre annak érdekében, hogy a vállalati intézkedésnek a CFD árára
gyakorolt hatását semlegesítse.
• A kereskedés alapjául szolgáló részvények kibocsátója által juttatott osztalékok CFD-k esetében – Ebben
az esetben pozitív vagy negatív pénzbeli korrekció történhet a kereskedés irányától függően, annak
érdekében, hogy az adott részvény árát befolyásoló gazdasági hatás semlegesítésre kerüljön az osztalékkorrekció időpontjában.
• Egyes olyan események bekövetkezésekor, amelyek hatással vannak egy állami vállalat részvényeinek
értékére, a Társaság zárhat minden nyitott pozíciót és eltávolíthatja a limitáras CFD megbízásokat, amely az
adott részvényt jegyzi. A felosztás, a törlés, valamint bármely olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja
vagy befolyásolhatja a részvények árát (beleértve a fontos vállalati bejelentéseket, felvásárlásokat,
egyesüléseket, fizetésképtelenséget stb.).
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9.

Teljesítmény-forgatókönyvek (feltételezve, hogy nincs következő kereskedési napra finanszírozási hatás)

A forgatókönyvek azt mutatják be, hogy a befektetés hogy alakulhat, összehasonlíthatja ezeket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslésén alapulnak, a múltbeli
bizonyítékok alapján arról, hogyan változik a beruházás értéke, és nem tekinthetők pontos mutatóknak. Az Ön
nyeresége vagy vesztesége az alapul szolgáló piac és a pozíció nyitva tartásának időtartamától függően változhat.
A stressz forgatókönyv azt mutathatja, hogy mi történhet extrém / ingadozó piaci körülmények között. Ez nem
foglalja magában azokat az eseteket, amikor a Társaság nem tudja kifizetni az ügyfelet. Az alábbiakban
bemutatjuk a CFD alapú Apple részvényre vonatkozó üzletág teljesítmény-forgatókönyvét, amelyek nem veszik
figyelembe az egynapos kamat / finanszírozási díjat, amely a pénzügyi termékek között változhat.

Tőkeát
tétel

Ügylet
összege
a
mögötte
s eszköz
egységé
ben

Apple
nyitó
árfolya
m

Ügylet
összeg
e USDben

Ügyl
et
irán
ya

Árfolya
mválto
zás

Apple
záró
árfolya
m

Nyeresé
g/Veszte
ség
összege
USD-ben

Apple
Spread
PIPs-ben

Nyereség/veszteség
átváltási árfolyam
EUR-ra

Nyereség/Veszt
eség összege
EUR-ban
negatív
egyenleg elleni
védelem
mellett

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

5%

163.83

390

10

1.2010

324.73

Közepes

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

1%

157.59

78

10

1.2010

64.95

Kedvezőtl
en

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

0%

156.03

-

10

0

-

Stress 1

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

-1%

154.47

-78

10

1.2008

-64.95

Stress 2

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

-5%

148.23

-390

10

1.2008

-324.78

Stress 2

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

5%

163.83

-390

10

1.2008

-324.78

Stress 1

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

1%

157.59

-78

10

1.2008

-64.95

Kedvezőtl
en

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

0%

156.03

-

10

0

-

Közepes

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

-1%

154.47

78

10

1.2010

64.95

Teljesítmé
nyforgatókö
nyv

Letét
össze
ge
EURban

Kedvező

_____________________________________________________________________________________________
Az FXORO az MCA Intelifunds Ltd. által használt márka.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Ciprus. Postafiók 53101.
Telefon: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
A Forex-szel és a CFD-kkel való kereskedés a teljes befektetett összeg elvesztésével is járhat! Tudjon meg többet!
https://www.fxoro.com/hu/

45

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által engedélyezve és szabályozva.
CYSEC engedély száma: 126/10
Kedvező
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Megjegyzések:
•
•

A számok nem veszik figyelembe az Ön adózási kötelezettségeit, amely befolyásolhatja a profit mértékét.
A negatív egyenleg elleni védelemnek köszönhetően, az ügyfél nem veszíthet többet a befizetett, rendelkezésére
álló összegnél.

10. Mi történik abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kifizetést?

A CFD-k esetében (kivéve a kriptovalutát) fizetési teljesítés elmaradása esetén kártérítési igénnyel lehet
fellépni a Ciprusi Befektetési Vállalkozások Befektető-védelmi Alapnál (ICF). A kártérítés maximális összege
20.000 EUR. Az ICF szabályai érvényesek, beleértve az Ön besorolását és jogosultságát. Általánosságban
fogalmazva: a lakossági ügyfeleket az ICF kártalanítja.

11. Díjak és költségek
A CFD-kkel való kereskedéskor különböző díjak és költségek keletkezhetnek. További részletekért kérjük, hogy
tekintse meg a Társaság hivatalos honlapját, a Tranzakciós költségeket és továbbkötött ügyleteket, valamint a
Kereskedési feltételeket. Például; jutalékok, spread, felár, váltás. A kereskedési számla megnyitásának és
aktiválásának nincs költsége, azonban a számlájáról történő kifizetéskor külön díj kerül felszámításra. A
Társaság honlapján elegendő információ áll rendelkezésre, illetve tájékoztatást kérhet az ügyfélszolgálati
képviselőktől is. Mielőtt a kereskedési tevékenységet megkezdi, kérjük, tekintse át az alkalmazott díjakat és
ennek megfelelően döntsön. Az esetleges díjak időről időre változhatnak, emiatt a Társaság azt javasolja, hogy
rendszeresen tanulmányozza a Társaság Kereskedési feltételeit.
Amikor a befektető elad vagy megvásárol egy CFD-t, a Társaság díjat és/vagy jutalékot számít fel. A spread a
CFD kereskedés eladási és vételi árai közötti különbség, amely szorzásra kerül az ügylet nagyságával. Az alapul
szolgáló eszközök esetén felszámított jutalék a weboldal Szerződési feltételeiben részletesen kifejtésre került,
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azonban lehetséges, hogy a jutaléktáblázat az egyes mögöttes eszközök esetében más és más; ez függ a
befektetői múlttól, a kereskedési volumentől, a kereskedői aktivitástól és az aktuális promócióktól.
A példa kedvéért feltételezzünk egy 50 egységnyi Apple tranzakció létrejöttét, a spread értéke 10 pip. A pip az
Apple esetében az árban szereplő második tizedesjegy (0.01). 50 x 0.10 = 5$. A tranzakció megnyitása után az
5$ összeg levonásra kerül a Nyereség/Veszteség összegéből, ezért közvetlenül a tranzakció megnyitása után a
Nyereség/Veszteség értéke -5$. Egy 50 egységnyi Apple tranzakció esetén, ahol az egységenkénti jutalék 0.1$,
az 5$ az Ön számlájáról kerül levonásra.
A fentieken kívül a Társaság következő kereskedési napra kötött megállapodás (swap) esetén díjat számít fel a
kereskedési nap végén nyitva maradt pozíciókra. Ez a díj terhelés vagy befizetés tárgyát képezheti, a devizák
vonatkozó kamatlábai alapján kerül kiszámításra (abban a devizában, amelyben a mögöttes eszközzel
kereskedtek). A következő kereskedési napra kötött megállapodás finanszírozás százalékos aránya azt jelenti,
hogy a kalkulált díjat a befektető számlájáról levonják (a számlát megterhelik). Ha a CFD jegyzett pénzneme
eltér a számla pénznemétől, azt az aktuális váltási árfolyamon kell átváltani a számla pénznemére.

A következő kereskedési napra kötött megállapodás finanszírozás százalékos arányának kiszámítása:
A következő kereskedési napra kötött megállapodások díját úgy számoljuk ki, hogy a százalékot (a fentiekben
kiszámított módon) meg kell szorozni az ügylet összegével (a mögöttes eszköz egységében) a következő képlet
szerint:
Következő kereskedési napra kötött megállapodás díj összege = Részvények száma x Részvény ára x swap
százalék / 360
Bizonyos események bekövetkezésekor, amelyek hatással vannak egy állami vállalat részvényeinek értékére
(vállalati esemény), a Társaság zérhat minden nyitott pozíciót és eltávolíthatja a limitáras CFD megbízásokat,
amely az adott részvényt jegyzi. A vállalati események a következők lehetnek: a felosztás, atörlés és bármely
olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja vagy befolyásolhatja a részvények árát (beleértve a fontos
vállalati bejelentéseket, felvásárlásokat, egyesüléseket, fizetésképtelenséget stb.).
12. Mennyi ideig kell megtartanom? Korábban is kivehetem a pénzt?
Általában kevesebb, mint 24 órán keresztül. Amint lezár egy pozíciót, a kereskedés – vagyis a befektetés –
véget ér. A pozíciókat a mögöttes eszköz kereskedési idején belül belül bármikor lezárhatja. A kereskedési
idő megtalálható a Társaság Kereskedési feltételeiben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet (azaz az egyenleg alacsony), a rendszer a pozíciót automatikusan
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lezárhatja. Amennyiben a fedezeti szint eléri 0%-ot, 25%-ot vagy 50%-ot, a pozíció automatikusan lezárásra
kerül.
A lezárás előtt, ha a fedezeti szint eléri a 100%-ot vagy az alá esik, az ügyfél ún. fedezet-kiegészítési felhívást
(’margin call’) kaphat további letét elhelyezésére, amivel elkerülheti a pozíció lezárását. A befektetőknek
mindig figyelemmel kell kísérniük a kereskedési számlájuk fedezeti szintjét, ugyanis ha minden fedezet
felhasználásra került, a befektető nem lesz képes új pozíció nyitására. A pozíció abban az esetben is
lezárásra kerülhet, ha az ügylet alapjául szolgáló eszköz kereskedési célra nem áll rendelkezésre. A
tőkeáttétel felhasználásához a befektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a pozíció nyitva tartásához szükséges
fedezet mindig rendelkezésre álljon, ezért a kereskedési számla felhasználható egyenlegének minden
esetben egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a kötelező letét összegénél, ezáltal elkerülhető a pozíció
lezárása (’stop out’).
13. Hogyan nyújthatok be panaszt?
A Társaság online elérhető Panaszkezelési politikájának értelmében, panaszt a complaints@fxoro.com vagy
a compliance@fxoro.com e-mail címre küldött elektronikus levelek formájában nyújthat be. Kérjük, mielőtt
benyújtaná panaszát, olvassa el az említett politikát.
14. Egyéb vonatkozó információk
Ez a termék nagyon összetett, és lehetséges, hogy nem minden tapasztalatlan befektető számára
megfelelő. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Társaság Jogi dokumentációját,
amely a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal (KID) együtt online elérhető; csak ezután
kezdje meg a regisztrációs folyamatot és a kereskedési tevékenységet.

_____________________________________________________________________________________________
Az FXORO az MCA Intelifunds Ltd. által használt márka.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Ciprus. Postafiók 53101.
Telefon: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
A Forex-szel és a CFD-kkel való kereskedés a teljes befektetett összeg elvesztésével is járhat! Tudjon meg többet!
https://www.fxoro.com/hu/

48

