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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Árutőzsdei 
különbözeti ügyletek 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
Az Árutőzsdei különbségi kontraktusokat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és 
szabályozott Ava Trade EU Limited trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
 További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A különbözeti ügyletek („CFD”) Ön és miköztünk kötött befektetési szerződések, melyek esetében a 
nyereség vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. Az árutőzsdei CFD ügylet árát 
a jegyzett mögöttes tőzsdei árucikk ára alapján határozzák meg (pl. olaj, gáz, arany és ezüst).  
 
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes árukkal kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A CFD-k egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek vele, amely azt 
jelenti, hogy a szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elkötelezni. Ez azonban azt 
jelenti, hogy a pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest 
sokszorozódnak meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége 
meghaladhatja a befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
A CFD célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel segítségével. A termék 
kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, hogy Ön szerint a 
mögöttes tőzsdei árucikk jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog. Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, 
hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog 
(rövid pozíció). A mögöttes tőzsdei árucikk árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön 
számára. A kereskedést bármelyik pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy 
veszteségeit.  

http://www.avatrade.com/


 

  

   4. 

old
  

 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a CFD kereskedést. A termékek 
jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal járatnak, amely meghaladhatja 
az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 

 
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a CFD mögöttes pénznemeinek volatilitási és 
likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló ’résnek’ köszönhetően egymást 
nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a nyereség vagy a veszteség 
létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték fenntartásának hiányában 
automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
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 100 tétel arany felvásárlásán alapuló példa 
 Feltüntetett árak:1200$ / uncia 
 Tőkeáttétel:100:1 
 Névleges érték:120 000$ (100 x 1200) 
 Alapletét-követelmény:600,00£ (Névleges érték / 200 
 
 

 Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -6000,00$ Stressz +5,0% -6000,00$ 

Kedvezőtlen -1,5% -1800,00$ Kedvezőtlen +1,5% -1800,00$ 

Mérsékelt +0,5% +600,00$ Mérsékelt -0,5% +600,00$ 

Kedvező +1,5% +1800,00$ Kedvező -1,5% +1800,00$ 
 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat az árutőzsdei CFD kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

http://www.investorcompensation.ie/
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kilépési 
költség 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy kifizetésre, a 
mögöttes egység alapvalutáján végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
Az árutőzsdei CFD-ket rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre szánják, és általában 
nem alkalmasak hosszú távú befektetésre. Az árutőzsdei CFD-k nem rendelkeznek ajánlott vagy 
minimálisan előírt tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében bármikor megszüntetheti a 
pozícióját, további díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum az árutőzsdei CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. 
Azzal a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. 
A dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Árutőzsdei 
pontkülönbözeti (spread) fogadás 

Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

Termék  
Az Árutőzsdei pontkülönbözeti fogadásokat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és 
szabályozott Ava Trade EU Limited trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A pontkülönbözeti fogadás egy Ön és miköztünk kötött befektetési szerződés, amely esetében a nyereség 
vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. Az árutőzsdei pontkülönbözeti fogadás 
árát a jegyzett mögöttes devizapárok ára alapján határozzák meg. A pontkülönbözeti fogadás szerződések 
az alapul szolgáló eszközök pontváltozásaiként 1 GBP vagy EUR áron kerültek beárazásra, függetlenül az 
alapul szolgáló eszközök bázisdevizájától. 
 
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes árukkal kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A pontkülönbözeti fogadások egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek 
vele, tehát a szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt 
jelenti, hogy a pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest 
sokszorozódnak meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége 
meghaladhatja a befektetett összeget.  
 

http://www.avatrade.com/
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Célkitűzések  
A pontkülönbözeti fogadás célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel 
segítségével. A termék kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, 
hogy Ön szerint a mögöttes valutapárok jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog a többi jegyzett valutával 
szemben (egy valutapár). Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), 
valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid pozíció). A mögöttes valutapár 
árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A kereskedést bármelyik 
pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit.  
 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a pontkülönbözeti fogadás 
kereskedést. A termékek jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal 
járatnak, amely meghaladhatja az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy 
megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 
 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 
 

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a pontkülönbözeti fogadás mögöttes 
pénznemeinek volatilitási és likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló 
’résnek’ köszönhetően egymást nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a 
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nyereség vagy a veszteség létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték 
fenntartásának hiányában automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
1 tétel arany felvásárlásán alapuló példa (1 tétel = 100 uncia arany) 1£ / pont áron 
 
Az alapul szolgáló termék jegyzett ára:1200,00$ / uncia 
Tőkeáttétel:100:1  
Névleges érték:  120 000£ (100 x 1200) 
Alapletét-követelmény:600,00£ (Névleges érték / 200) 
 

  Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -6000,00£ Stressz +5,0% -6000,00£ 

Kedvezőtlen -1,5% -1800,00£ Kedvezőtlen +1,5% -1800,00£ 

Mérsékelt +0,5% +600,00£ Mérsékelt -0,5% +600,00£ 

Kedvező +1,5% +1800,00£ Kedvező -1,5% +1800,00£ 
 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
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legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat az árutőzsdei pontkülönbözeti fogadás kereskedés esetén esetlegesen felmerülő 
költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy kifizetésre, a 
mögöttes egység alapvalutáján végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
Az árutőzsdei pontkülönbözeti fogadásokat rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre 
szánják, és általában nem alkalmasak hosszú távú befektetésre. Az árutőzsdei pontkülönbözeti fogadások 
nem rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék 
esetében bármikor megszüntetheti a pozícióját, további díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum az árutőzsdei pontkülönbözeti fogadásokkal kapcsolatos kiemelt információk 
összefoglalását tartalmazza. Azzal a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző 
megalapozott döntés meghozatalában. A dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető 
tanácsadásnak.  
 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Kriptovaluta 
különbözeti ügyletek 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
A kriptovaluta különbségi kontraktusokat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és 
szabályozott Ava Trade EU Limited trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
 További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon 
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/


 

  

   

12. 
  

Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A különbözeti ügyletek („CFD”) Ön és miköztünk kötött befektetési szerződések, melyek esetében a 
nyereség vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. A kriptovaluta CFD ügylet 
árát a jegyzett mögöttes tőzsdei árucikk ára alapján határozzák meg (pl. olaj, gáz, arany és ezüst).  
 
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes kriptovalutákkal kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A CFD-k egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek vele, tehát a 
szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt jelenti, hogy a 
pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest sokszorozódnak 
meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége meghaladhatja a 
befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
A CFD célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel segítségével.  A termék 
kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, hogy Ön szerint a 
jegyzett kriptovaluták jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog a többi jegyzett valutával szemben (egy 
kriptovaluta-pár). Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), valamint 
értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid pozíció). A mögöttes kriptovaluta-pár 
árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A kereskedést bármelyik 
pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit. 
  
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a CFD kereskedést. A termékek 
jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal járatnak, amely meghaladhatja 
az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 
 

 
Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 
 Kockázati mutató 
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Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a CFD mögöttes pénznemeinek volatilitási és 
likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló ’résnek’ köszönhetően egymást 
nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a nyereség vagy a veszteség 
létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték fenntartásának hiányában 
automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
 3 BTC/US szerződés vásárlásán alapuló példa 
 Feltüntetett árak:15 000 USD 
 Tőkeáttétel:5:1 
 Névleges érték:45 000$ (3 x 15 000) 
 Alapletét-követelmény:9000,00$ (Névleges érték / 5) 
  

Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -2250,00$ Stressz +5,0% -2250,00$ 

Kedvezőtlen -1,5% -675,00$ Kedvezőtlen +1,5% -675,00$ 

Mérsékelt +0,5% +225,00$ Mérsékelt -0,5% +225,00$ 

Kedvező +1,5% +675,00$ Kedvező -1,5% +675,00$ 
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A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat a kriptovaluta CFD kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra. Egynapos 
kamatlábakról itt olvashat: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
A kriptovaluta CFD-ket rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre szánják, és általában 
nem alkalmasak hosszú távú befektetésre. A kriptovaluta CFD-k nem rendelkeznek ajánlott vagy 
minimálisan előírt tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében bármikor megszüntetheti a 
pozícióját, további díjak vagy büntetés nélkül. 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions


 

  

   

15. 
  

 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum a kriptovaluta CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. 
Azzal a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. 
A dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Részvény 
különbözeti ügyletek 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Termék  
A részvény különbözeti ügyleteket a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott Ava 
Trade EU Limited trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A különbözeti ügyletek („CFD”) Ön és miköztünk kötött befektetési szerződések, melyek esetében a 
nyereség vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. A részvény CFD ügylet árát a 
jegyzett mögöttes részvény ára alapján határozzák meg (pl. Barclays Plc, BP Plc, Apple Inc., Amazon).  
 
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes részvényekkel kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A CFD-k egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek vele, tehát a 
szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt jelenti, hogy a 
pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest sokszorozódnak 
meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége meghaladhatja a 
befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
A CFD célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel segítségével. A termék 
kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, hogy Ön szerint a 
mögöttes részvény jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog. Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az 
ár növekedni fog (hosszú pozíció), valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid 
pozíció). A mögöttes részvény árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A 
kereskedést bármelyik pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit.  
 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a CFD kereskedést. A termékek 
jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal járatnak, amely meghaladhatja 
az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 

http://www.avatrade.com/
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Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 

 
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a CFD mögöttes pénznemeinek volatilitási és 
likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló ’résnek’ köszönhetően egymást 
nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a nyereség vagy a veszteség 
létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték fenntartásának hiányában 
automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
 100 Barclays Plc szerződés felvásárlásán alapuló példa  
 Feltüntetett árak:200 
 Tőkeáttétel:10:1 
 Névleges érték: 20 000£ (100 x 200) Alapletét-követelmény:2000,00£ (Névleges érték / 10)  
  
 
 

Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -1000,00£ Stressz +5,0% -1000,00£ 
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Kedvezőtlen -1,5% -300,00£ Kedvezőtlen +1,5% -300,00£ 

Mérsékelt +0,5% +100,00£ Mérsékelt -0,5% +100,00£ 

Kedvező +1,5% +300,00£ Kedvező -1,5% +300,00£ 
 

 
A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
Az alábbi táblázat a részvény CFD kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy kifizetésre, a 
mögöttes egység alapvalutáján végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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A részvény CFD-ket rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre szánják, és általában nem 
alkalmasak hosszú távú befektetésre. A részvény CFD-k nem rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt 
tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében bármikor megszüntetheti a pozícióját, további 
díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum a részvény CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. Azzal 
a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. A 
dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Forex különbözeti 
ügyletek 

 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
A Forex különbözeti ügyleteket a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott Ava 
Trade EU Limited trading vállalat, mint Ava Trade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon 
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A különbözeti ügyletek („CFD”) Ön és miköztünk kötött befektetési szerződések, melyek esetében a 
nyereség vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. A Forex CFD ügylet árát a 
jegyzett mögöttes tőzsdei árucikk ára alapján határozzák meg (pl. olaj, gáz, arany és ezüst).  
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes részvényekkel kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A CFD-k egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek vele, tehát a 
szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt jelenti, hogy a 
pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest sokszorozódnak 
meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége meghaladhatja a 
befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
A CFD célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel segítségével. A termék 
kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, hogy Ön szerint egy 
jegyzett valuta jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog a többi jegyzett valutával szemben (egy 
kriptovaluta-pár). Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), valamint 
értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid pozíció). A mögöttes valutapár árváltozásai 
névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A kereskedést bármelyik pillanatban 
megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit.  

http://www.avatrade.com/
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Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a CFD kereskedést. A termékek 
jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal járatnak, amely meghaladhatja 
az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 

 
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a CFD mögöttes pénznemeinek volatilitási és 
likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló ’résnek’ köszönhetően egymást 
nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a nyereség vagy a veszteség 
létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték fenntartásának hiányában 
automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
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1 EUR/USD tétel felvásárlásán alapuló példa (1 tétel = 100 000 jegyzett valuta egység)  
Feltüntetett árak:1,17700 
Tőkeáttétel: 200:1 Névleges érték:117 700$ (100 000 x 1,17700)  
Alapletét-követelmény:588,50$ (Névleges érték / 200) 
 
 
 

  Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -5885,00$ Stressz +5,0% -5885,00$ 

Kedvezőtlen -1,5% -1765,50$ Kedvezőtlen +1,5% -1765,50$ 

Mérsékelt +0,5% +588,50$ Mérsékelt -0,5% +588,50$ 

Kedvező +1,5% +1765,50$ Kedvező -1,5% +1765,50$ 
 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat a Forex CFD kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

http://www.investorcompensation.ie/
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Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos valutakereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek 
meg napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy 
kifizetésre, a valuták közt végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. A meghatározás a két valuta betéti kamat 
különbözetein alapszik. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Egynapos kamatláb 
 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 

 
 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
A Forex CFD-ket rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre szánják, és általában nem 
alkalmasak hosszú távú befektetésre. A Forex CFD-k nem rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt 
tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében bármikor megszüntetheti a pozícióját, további 
díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum a Forex CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. Azzal a 
céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. A 
dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Forex 
pontkülönbözeti (spread) fogadás 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
A Forex pontkülönbözeti fogadásokat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott 
Ava Trade EU Limited trading vállalat, mint Ava Trade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon.  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A pontkülönbözeti fogadás egy Ön és miköztünk kötött befektetési szerződés, amely esetében a nyereség 
vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. A Forex pontkülönbözeti fogadás árát a 
jegyzett mögöttes devizapárok ára alapján határozzák meg. A pontkülönbözeti fogadás szerződések az 
alapul szolgáló eszközök pontváltozásaiként 1 GBP vagy EUR áron kerültek beárazásra, függetlenül az alapul 
szolgáló eszközök bázisdevizájától. 
 

http://www.avatrade.com/
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A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes részvényekkel kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A pontkülönbözeti fogadások egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek 
vele, tehát a szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt 
jelenti, hogy a pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest 
sokszorozódnak meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége 
meghaladhatja a befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
 
A pontkülönbözeti fogadás célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel 
segítségével. A termék kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, 
hogy Ön szerint a mögöttes valutapárok jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog a többi jegyzett valutával 
szemben (egy valutapár). Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), 
valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid pozíció). A mögöttes valutapár 
árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A kereskedést bármelyik 
pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit.  
 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
 
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a pontkülönbözeti fogadás 
kereskedést. A termékek jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal 
járatnak, amely meghaladhatja az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy 
megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 
 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 
 

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
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Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a pontkülönbözeti fogadás mögöttes 
pénznemeinek volatilitási és likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló 
’résnek’ köszönhetően egymást nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a 
nyereség vagy a veszteség létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték 
fenntartásának hiányában automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
1 EUR/USD tétel felvásárlásán alapuló példa (1 tétel = 10 000 jegyzett valuta egység) 1£ / pont  
 
Az alapul szolgáló termék jegyzett ára:1,17700 
Tőkeáttétel:200:1  
Névleges érték:11 700$ (10 000 x 1,17700)  
Alapletét-követelmény:58,85$ (Névleges érték / 200) 
 

  Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -588,50$ Stressz +5,0% -588,50$ 

Kedvezőtlen -1,5% -176,55$ Kedvezőtlen +1,5% -176,55$ 

Mérsékelt +0,5% +58,85$ Mérsékelt -0,5% +58,85$ 

Kedvező +1,5% +176,55$ Kedvező -1,5% +176,55$ 
 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
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A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat a Forex pontkülönbözeti fogadás kereskedelem esetén esetlegesen felmerülő 
költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos valutakereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek 
meg napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy 
kifizetésre, a valuták közt végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. A meghatározás a két valuta betéti kamat 
különbözetein alapszik. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Egynapos kamatláb 
 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
A Forex pontkülönbözeti fogadásokat rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre 
szánják, és általában nem alkalmasak hosszú távú befektetésre. A Forex pontkülönbözeti fogadások nem 
rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében 
bármikor megszüntetheti a pozícióját, további díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum a Forex pontkülönbözeti fogadásokkal kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását 
tartalmazza. Azzal a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés 
meghozatalában. A dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – FX opció 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
Az FX opciókat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott Ava Trade EU Limited 
trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/
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Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
Az FX opció egy olyan szerződés, mely esetében nyereséget kell biztosítani, vagy a veszteséget kell elkerülni 
az árra, időre, vélelmezett volatilitásra és egy mögöttes valutapár egyéb piaci adataira hivatkozva, mint pl. 
az Euró (EUR) és az Amerikai dollár (USD) kapcsolata, melyre EURUSD-ként hivatkoznak. További 
információkért, lásd: http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading  . 
 
Célkitűzések  
Az FX opció kereskedelem célja a mögöttes valutapárhoz kapcsolódó ingadozásokra vonatkozó kitettség 
szerzése, azok tényleges birtoklása nélkül. Az Ön hozama függ a mögöttes valutapár teljesítményének (vagy 
mozgásától), valamint a pozíciójának a méretétől. Jelen termék spekulációs vagy fedezeti ügyleti célokból 
kerül megkötésre és általánosságban árrésen kereskednek vele. Az árrés alatt a kis összegű tőke nagyobb 
expozíciójú befektetés támogatására történő felhasználását értjük. Kérjük, ne feledje, hogy a 
különbözetkereskedelem fokozott körültekintést igényel, hiszen hatalmas nyereséget realizálhat, ha az 
ármozgás az Ön számára kedvező, azonban jelentős veszteséget kockáztat, ha az ármozgás nem Önnek 
kedvez. 
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Az ezen termékekkel történő kereskedelem nem mindenki számára megfelelő. Ezen terméket általánosan 
azon személyek használják, akik általánosan rövid lejáratú kitettséggel kívánnak rendelkezni a pénzügyi 
eszközök/piacok esetében; akik megengedhetik maguknak, hogy elveszítsék a felhasznált (kereskedéshez) 
pénzt; akik változatos befektetési és megtakarítási portfólióval rendelkeznek; akik magas kockázati 
toleranciával rendelkeznek; és akik tisztában vannak a különbözetkereskedelem hatásaival és kockázataival. 
Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek a 
kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 

 
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe. Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, 
hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek fedezése érdekében. A kereskedelmi kockázatot a 
tőkeáttétel megsokszorozza – az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a 
befektetett összeget. Az értékek jelentős mértékben ingadozhatnak magas volatilitás vagy piaci/gazdasági 
bizonytalanság esetén; ezen kilengések még jelentősebbé válnak, ha tőkeáttételes pozíciókkal rendelkezik, 
amely hátrányosan befolyásolhatja a pozícióját. Ennek eredményeként a fedezetkiegészítési felhívásokat 
gyorsan vagy sűrűn kell elvégezni. Nemteljesítés esetén az AvaTrade azonnal megszüntetheti, 

http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading
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felmondhatja és bezárhatja a fennálló pozíciók valamennyi részét, valamint a hiányt Ön köteles fedezni. 
Kizárólag a kockázatok tudomásul vételét és elfogadását követően lásson neki a kereskedésnek. Alaposan 
fontolja meg, hogy Önnek megfelelő-e a tőkeáttételes termékekkel való kereskedelem. 
 

 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat az FX opció kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 
 

Különbözet Az ajánlati (értékesítés) ár és a kínálati (vétel) ár közötti 
különbség. A különbözet számos különböző tényezőtől függ, ide 
értve, korlátozás nélkül a mögöttes likviditást és volatilitást, a 
napszakot és a névleges kereskedelmi méretet. 

Jutalék Kicsi névleges kereskedelmi méretek esetében minimum díjat 
számítunk fel a tranzakciók elvégzése után. 

Prémium 
valutaátszámítás 

A prémium eszköz valutából az elszámolási pénznembe történő 
átváltása után felszámolt díj 

Folyamatos 
költségek 

Nem realizált 
nyereség/veszteség 
finanszírozása 
(finanszírozási 
kamat) 

Valamennyi nem realizált prémiumra jóváírt vagy ráterhelt kamat 
vonatkozik. 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói díjak Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
Az FX opciók nem rendelkeznek ajánlott tartási idővel. Feltéve, hogy az AvaTrade kereskedésre 
rendelkezésre áll, Ön bármikor beléphet és kiléphet a pozíciókból.  

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 

http://www.investorcompensation.ie/
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címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum a Forex CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. Azzal a 
céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. A 
dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Index különbözeti 
ügyletek 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Az Index különbözeti ügyleteket a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott Ava 
Trade EU Limited trading vállalat, mint AvaTrade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon  
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 3-án kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A különbözeti ügyletek („CFD”) Ön és miköztünk kötött befektetési szerződések, melyek esetében a 
nyereség vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. Az Index CFD ügylet árát a 
jegyzett mögöttes index ára alapján határozzák meg (pl. US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 vagy GER30).  
 
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes indexekkel kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A CFD-k egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek vele, tehát a 
szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt jelenti, hogy a 
pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest sokszorozódnak 
meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége meghaladhatja a 
befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
A CFD célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel segítségével. A termék 
kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, hogy Ön szerint a 
mögöttes index jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog. Ügylet vásárlása esetén Ön feltételezi, hogy az ár 
növekedni fog (hosszú pozíció), valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár csökkenni fog (rövid 
pozíció). A mögöttes index árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az Ön számára. A 
kereskedést bármelyik pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy veszteségeit.  
 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a CFD kereskedést. A termékek 
jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal járatnak, amely meghaladhatja 
az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 

http://www.avatrade.com/
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Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a CFD mögöttes pénznemeinek volatilitási és 
likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló ’résnek’ köszönhetően egymást 
nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a nyereség vagy a veszteség 
létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték fenntartásának hiányában 
automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
Az UK 100 10 szerződésének felvásárlásán alapuló példa 
Feltüntetett árak:7000 
Tőkeáttétel:100:1 
Névleges érték:70 000£ (10 x 7 000)  
Alapletét-követelmény:700,00£ (Névleges érték / 100)  
 

 Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -3500,00£ Stressz +5,0% -3500,00£ 

Kedvezőtlen -1,5% -1050,00£ Kedvezőtlen +1,5% -1050,00£ 

Mérsékelt +0,5% +350,00£ Mérsékelt -0,5% +350,00£ 

Kedvező +1,5% +1050,00£ Kedvező -1,5% +1050,00£ 
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A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat az Index CFD kereskedés esetén esetlegesen felmerülő költségeket mutatja be. 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy kifizetésre, a 
mögöttes egység alapvalutáján végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
Az Index CFD-ket rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre szánják, és általában nem 
alkalmasak hosszú távú befektetésre. Az Index CFD-k nem rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében bármikor megszüntetheti a pozícióját, további 
díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum az Index CFD-kkel kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását tartalmazza. Azzal a 
céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés meghozatalában. A 
dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 
Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – Index 
pontkülönbözeti fogadások 

 

 
Cél  
Jelen dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a befektetési termékkel kapcsolatosan. Ez a 
dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön 
segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges 
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való 
összehasonlításában. 
 

 
Termék  
Az Index pontkülönbözeti fogadásokat a Central Bank of Ireland C53877 által engedélyezett és szabályozott 
Ava Trade EU Limited trading vállalat, mint Ava Trade („Ava”, „mi”) biztosítja. 
További információkért látogasson el a www.avatrade.com weboldalra, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
+353 1 901 0120 számon 
 
Jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2018. január 1-én kelt.  

 
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. 

 
Milyen termékről van szó?  
 
Típus 
A pontkülönbözeti fogadás egy Ön és miköztünk kötött befektetési szerződés, amely esetében a nyereség 
vagy a veszteség a szerződés nyitóára és záróára közötti különbség. Az Index pontkülönbözeti fogadás árát 
a jegyzett mögöttes index ára alapján határozzák meg (pl. US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 vagy 
GER30).  
 
A pontkülönbözeti fogadás szerződések az alapul szolgáló eszközök pontváltozásaiként 1 GBP vagy EUR áron 
kerültek beárazásra, függetlenül az alapul szolgáló eszközök bázisdevizájától.  
  
A kereskedelem nem biztosít az Ön számára jogokat a mögöttes indexekkel kapcsolatosan, ide értve a 
szállítással, beszerzéssel vagy tulajdonnal kapcsolatos jogokat.  
 
A pontkülönbözeti fogadások egyik kulcsfontosságú eleme, hogy árrés vagy tőkeáttételi alapon kereskednek 
vele, tehát a szerződés névértékének kizárólag egy kis részét kell árrésként elköteleznie. Ez azonban azt 
jelenti, hogy a pozíciók, valamint az esetleges haszon és veszteségek mértéke a befektetéséhez képest 
sokszorozódnak meg, amely nagyobb kockázatot von maga után. Ez azt is jelentheti, hogy a vesztesége 
meghaladhatja a befektetett összeget.  
 
Célkitűzések  
 

http://www.avatrade.com/
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A pontkülönbözeti fogadás célja, hogy lehetővé tegye az alaptermék árát érintő spekulációt tőkeáttétel 
segítségével. A termék kereskedelmét ügyletek felvásárlásával vagy eladásával is végezheti, függően attól, 
hogy Ön szerint a mögöttes Index jegyzett ára növekedni vagy csökkeni fog. Ügylet vásárlása esetén Ön 
feltételezi, hogy az ár növekedni fog (hosszú pozíció), valamint értékesítés esetén feltételezi, hogy az ár 
csökkenni fog (rövid pozíció). A mögöttes Index árváltozásai névleges nyereséget vagy veszteséget jelent az 
Ön számára. A kereskedést bármelyik pillanatban megszüntetheti, ezzel felszabadítva a nyereségeit vagy 
veszteségeit.  
 
Ajánlott tartási idő nincs, hiszen minden egyes befektető a saját kereskedelmi stratégiája és célkitűzései 
alapján határozza meg, hogy mit tart helyesnek.  
 
A kereskedése nyitva tartásához megfelelő árrést kell fenntartania a számláján. Ez alapján lehetséges, hogy 
nagyon rövid időkereten belül több pénzt kell befektetnie, ha az ármozgás nem Önnek kedvez. Az előírt árrés 
mérték fenntartásának hiányában egyoldalúan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Meghatározott lakossági befektetők  
 
Kizárólag a tőkeáttételes származtatott termékek kereskedelmére vonatkozó releváns és specifikus 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ügyfelek számára ajánljuk a pontkülönbözeti fogadás 
kereskedést. A termékek jellegükből adódóan rövid távúak, valamint jelentős veszteségi kockázattal 
járatnak, amely meghaladhatja az eredeti befektetést is. Az ügyfelek továbbá győződjenek meg afelől, hogy 
megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek a kereskedéshez és az esetleges veszteségek viseléséhez. 
 

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? 
 Kockázati mutató 
 

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 
termék más termékekhez viszonyított kockázati 
szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen 
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok 
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.  
 
Jelen terméket 7/7-es besorolással láttuk el, amely a 
legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez a termék 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeit 

nagyon magas szintre sorolja be. 
 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által 
kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató 
nem veszi figyelembe.  
 
Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy Ön további fizetéseket teljesítsen a veszteségek 
fedezése érdekében. Az Önnél esetleg felmerülő teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett 
összeget.  
 
Nyereségére és veszteségére közvetlen hatást gyakorolnak a pontkülönbözeti fogadás mögöttes 
pénznemeinek volatilitási és likviditási ingadozásai. Jelentős ármozgások is felléphetnek, és a kialakuló 
’résnek’ köszönhetően egymást nem követő árak alakulhatnak ki. Tőkeáttételes kereskedés esetén a 
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nyereség vagy a veszteség létrehozásának sebessége és mértéke megsokszorozódik. Az előírt árrés mérték 
fenntartásának hiányában automatikusan megszüntethetjük a kereskedéseit.  
 
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését 
részben vagy egészében elveszítheti. Ha (mi) nem (vagyunk) képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „mi 
történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt). A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.  
 
Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek  
 
Az UK 100 10 szerződésének 1£/pont áron történő felvásárlásán alapuló példa 
 
Az alapul szolgáló termék jegyzett ára:7000,00£ 
Tőkeáttétel:200:1  
Névleges érték:  70 000£ (10 x 7 000)  
Alapletét-követelmény:700,00£ (Névleges érték / 100) 
 

  Hosszú kereskedés (napközbeni) Rövid kereskedés (napközbeni) 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Forgatókönyv  
Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Teljesítményre 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Árváltozás 
(különbözettel 
együtt) % 

Nyereség / 
veszteség 

Stressz -5,0% -3500£ Stressz +5,0% -3500£ 

Kedvezőtlen -1,5% -1050£ Kedvezőtlen +1,5% -1050£ 

Mérsékelt +0,5% +350£ Mérsékelt -0,5% +350£ 

Kedvező +1,5% +1050£ Kedvező -1,5% +1050£ 
 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket 
további termékek forgatókönyveivel.  
 
A bemutatott forgatókönyvek az ilyen fajta befektetés értékének változásával kapcsolatos múltbeli 
bizonyítékok alapján biztosítanak becsült jövőbeni teljesítményt, és nem jelölnek pontos értékeket. 
Befektetésének hozama függ a piac teljesítményétől, valamint attól, hogy milyen hosszú pozícióval 
rendelkezik. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora 
összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni  
 
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, 
hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet.  
 
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az 
Ön által visszakapott összeg nagyságát. 
 

 
Mi történik, ha az Ava nem képes kifizetni Önt?  
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ava nem képes kifizetni Önt, pl. fizetésképtelenség miatt, Ön 
elvesztheti a befektetése értékét. Azonban, mi elkülönítjük a lakossági ügyfelek pénzét az Ava pénzétől, az 
Ügyféleszköz szabályzásnak megfelelően. Kevés védelmet biztosíthat a Befektetőkártalanítási rendszer 
(„ICS”). Jelen termék befektetési terméknek minősül az ICS alapján, tehát a támogatásra jogosult károsultak 
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legfeljebb 20 000€ veszteségig vannak fedezve. A kártalanítási megoldásokkal kapcsolatos további 
információkat a www.investorcompensation.ie oldalon olvashat. 
 

 
Milyen költségek merülnek fel?  
 
Az alábbi táblázat az Index pontkülönbözeti fogadás kereskedelem esetén esetlegesen felmerülő 
költségeket mutatja be. 
 

A táblázatban megtalálhatók a különböző típusú költségkategóriák és a jelentésük 

Egyszeri 
belépési és 
kilépési 
költség 

Különbözet Ez az általunk megadott vételi ár és az értékesítési ár közötti 
különbséget jelöli. 

Folyamatos 
költségek 

Egynapos 
kamatláb 

Egynapos kereskedések esetében, melyeket nem szüntetnek meg 
napközben, egynapos kamatláb kerül felszámolásra vagy kifizetésre, a 
mögöttes egység alapvalutáján végzett hitelnyújtás vagy hitelfelvétel 
kamatkülönbözete alapján. Egynapos kamatlábbal kapcsolatos 
információkat itt talál: Üzleti feltételek és díjak 

Járulékos 
költségek 

Forgalmazói 
díjak 

Esetlegesen megoszthatunk egy egyszeri kifizetést vagy a 
különbözetünk egy részét, díjakat vagy egyéb terheket másik 
személyekkel, ide értve az Önt bemutató vagy az Ön számára a 
folyamatos szolgáltatást biztosító forgalmazókat is. 
 

 

 
Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?  
Az Index pontkülönbözeti fogadásokat rövidtávú, egyes esetekben akár napközbeni kereskedelemre 
szánják, és általában nem alkalmasak hosszú távú befektetésre. Az Index pontkülönbözeti fogadások nem 
rendelkeznek ajánlott vagy minimálisan előírt tartási idővel. A végrehajtási alapon kínált termék esetében 
bármikor megszüntetheti a pozícióját, további díjak vagy büntetés nélkül. 
 

 
Hogyan tehetek panaszt?  
Panaszemelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati csapatunkkal a cs@avatrade.com 
címen. Törekedni fogunk a problémák célszerű időkereten belül történő megoldására. Ha nincs 
megelégedve az Ügyfélszolgálati ügynökünk által biztosított válasszal, vagy ha nem tudják megoldani a 
problémát, azt panaszként is benyújthatja a Panaszkezelési csapatunknak a complaints@avatrade.com 
címre, vagy a Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, 
Dublin, D01 A7V2 címre írt levelében. A panaszokkal kapcsolatos teljes politikánkat, ide érve a Pénzügyi 
Ombudsman szolgáltatást is, a következő címen találja meg: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 

 
Más lényeges információ  
Jelen dokumentum az Index pontkülönbözeti fogadásokkal kapcsolatos kiemelt információk összefoglalását 
tartalmazza. Azzal a céllal készült, hogy támogassa Önt a kereskedést megelőző megalapozott döntés 
meghozatalában. A dokumentum csupán tartalmi összefoglaló és nem tekinthető tanácsadásnak.  
 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation


 

  

   

40. 
  

Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a teljes körű feltételeinket és eljárási szabályainkat, ide értve, 
többek közt: teljes körű Feltételeink, Összeférhetetlenségi politika és Megbízás-végrehajtási politika, mielőtt 
a fióknyitással kapcsolatosan vagy a termékeinkkel való kereskedés mellett dönt. Ezen dokumentumok az 
alábbi címen találhatók meg: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 
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