
 

 

 

 

                                                      Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (“KID”) - Indices CFD 

CÉL 

Ez a dokumentum az ügyfél számára megadja a legfontosabb információkat az Indices CFD-kről, mint pénzügyi 

eszközökről. A dokumentum nem szolgál marketing célokat. A törvény előírja, hogy az információk megkönnyítsék az 

ügyfél számára a termék természetének, kockázatainak, költségeinek, potenciális nyereségeinek és veszteségeinek 

megismerését, valamint, hogy segítsék az ügyfeleket azok más termékekkel való összehasonlításában. 

TERMÉK 

Név: Windsor Brokers Ltd. („Windsor Brokers”, „Cég”) 

Weboldal: www.windsorbrokers.eu 

Telefonszám további információkért: +357 25 500505 

Felügyeleti hatóság: Ciprusi Biztonsági és Tőzsdebizottság („CySEC”) engedéllyel szám 030/04  

A KID elkészítésének dátuma: 2018. December Utolsó frissítés: 2020. Augusztus 
 

 

MI A TERMÉK: 

TÍPUS 

 

A különbözetre vonatkozó szerződés („CFD”) egy tőkeáttételes szerződés, amely lehetővé teszi az 

ügyfelek számára, hogy spekuláljanak az alapul szolgáló eszköz / pénzügyi eszköz 

árkülönbségével. Az ügyfelek képesek megvásárolni (vagy „meghosszabbítani") a CFD-t, hogy 

részesüljenek az alapul szolgáló eszköz / pénzügyi eszköz emelkedő áraiból; vagy eladni (vagy 

„rövidíteni”) a CFD-t, hogy élvezzék a csökkenő árak előnyeit. A CFD ára az eszköz / pénzügyi 

eszköz mögöttes piaci árából származik, amely lehet a jelenlegi („aktuális”) vagy a határidős 

(„jövőbeli”) ár. Például, ha az ügyfelek „hosszú” pozíciót hordoznak, és az alapul szolgáló eszköz / 

pénzügyi eszköz ára emelkedik, akkor a CFD értéke növekszik, és mint ilyen, az ügyfelek a pozitív 

eredmény mellett zárhatják a pozíciót, azaz a CFD "záró" és "nyitó" ára közötti különbség pozitív. 

Ezzel szemben, ha az ügyfelek „hosszú” pozíciót hordoznak, és az alapul szolgáló eszköz / pénzügyi 

eszköz ára esik, akkor a CFD értéke csökken, és mint ilyen, az ügyfelek negatív kimenetelgel 

zárhatják a pozíciót, a „záró” és a CFD nyitó ára negatív. A CFD-kbe ágyazott tőkeáttétel mind a 

nyereséget, mind a veszteségre hatással van. 

 

CÉLKITŰZÉS 

A CFD-vel folytatott kereskedés célja, hogy lehetővé tegye az ügyfelek számára az alapul szolgáló 

eszköz / pénzügyi eszköz értékének mozgását (akár felfelé, akár lefelé) tőkeáttételes kitettséggel, 

anélkül, hogy az alapul szolgáló eszközt / pénzügyi eszközt „megvásárolnák” vagy „eladnák”. A 

kitettség tőkeáttételes, mivel a CFD alapján csak a szerződés fiktív értékének egy részét kell kezdeti 

fedezetként felhasználni, amely a CFD-k kereskedelmének egyik legfontosabb jellemzője. A 

„készpénzes” árakon alapuló CFD-knek nincs előre meghatározott lejárati dátuma, ezért nyitott; 

ezzel szemben a „jövőbeni” árakon alapuló CFD-knek előre meghatározott lejárati dátuma van, 

azonban a nyitott pozíciókat „átváltják” a következő forgalmazható szerződéses hónapra. Ennek 

eredményeként a CFD-k egyik típusa sem rendelkezik előre meghatározott tartási idővel, és az 

ügyfelek saját belátásuk szerint meghatározzák a tartási időszakot saját stratégiájuk és céljaik 

alapján. Azokban az esetekben, amikor a CFD ármozgása a várttól ellentétes irányba mutat, és az 

ügyfelek számláinak saját tőkéje csökken, azaz a veszteség meghaladja a kezdeti fedezeti 

követelményeket, további fedezet letétbe helyezése a fedezeti követelmény teljesítése érdekében 

az ügyfelek számlájának megszüntetését eredményezheti. Azokban az esetekben, amikor a CFD az 

alulírott eszköz / pénzügyi eszközök „jövőbeli” árán alapul, és "átengedésre" kerül, abban az 

esetben, ha az ügyfelek nem tudnak elegendő pénzt megtartani a fedezeti követelményhez, a CFD 

lejárati ideje automatikusan bekövetkezik. A Cég fenntartja annak lehetőségét, hogy egyoldalúan 
felmond minden CFD-szerződést, amennyiben / amikor úgy ítéli meg, hogy a társaság és az ügyfél 

közötti megállapodás feltételeit megsértették. 

 

 

 

Olyan terméket vásárol, amely nem egyszerű és nehéz lehet megérteni. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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TERVEZETT 

KISKERESKE 

DELMI 

ÜGYFÉL 

A CFD-ket olyan ügyfeleknek szánják, akiknek ismerete vagy tapasztalata van tőkeáttételes 

pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelemben. Az ügyfeleknek érteniük kell, hogyan 

származódnak a CFD-k árai, ismerniük kell a fedezet, a tőkeáttételes kereskedelem, a költségek 

működését és el kell fogadniuk a tényt, hogy a veszteségek meghaladhatják a kezdeti befektetett 

összeget, valamint a pénzügyi instrumentumok kockázat / haszon profilja különbözik a 

hagyományos kereskedelemtől, valamint képesek a kezdeti befektetett összeget meghaladó 

veszteségeket viselni.  
 

MIK A KOCKÁZATOK ÉS MIT KAPHATOK VISSZA? 
 

 

 

  Alacsonyabb kockázat                                                    Magasabb kockázat 

A fenti kockázati mutató a CFD-kkel történő kereskedelemhez rendelt szintre vonatkozik, összehasonlítva a nem 

tőkeáttételes pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelemmel. A CFD-ket a legmagasabb kockázatú pénzügyi 

instrumentumokba sorolják be, 7-ből 7-es értékelést kapnak. Ez nagyon magas szintű potenciális veszteségeket jelent. 

CFD-k vásárlása vagy eladása lehetséges az ügyfelek számlájának alap pénznemétől eltérő pénznemben is. A tranzakció 

kimenetele függhet a devizák közötti árfolyamtól. 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK 

Az ügyfél saját kezdeményezésére választja ki a CFD pénzügyi instrumentumok típusát, irányát („vásárolni” „eladni”, 

kereskedés időpontja, vagyis pozíciók "nyitása" és "zárása", a pozíciók mérete, hogy használ-e bármilyen 

kockázatcsökkentő szolgáltatást (mint például veszteségkorlátozó megbízások, tőkeáttétel csökkentése stb.). Minden 

nyitott pozíciót befolyásol minden egyéb nyitott pozíció, az árfolyam, a tételek száma, a piaci feltételek stb., amelyek 

jelentős hatással lehetnek a vonatkozó ügyletek kockázatára és hozamára.  

Az alábbi példa olyan forgatókönyvet mutat, amely 1 tétel US30 CFD vásárlásán alapul (1 tétel = 10 Dow Jones 

indexpont) 

US30 CFD (napon belül tartott) 
US30 CFD nyitó ár: (P) 25040 

Kereskedelmi méret (CFD-nként): (TS) 1 LOT (10) 

Árrés %: (M) 5% 

Tőke: (L) 1:20 

Letéti követelmény ($): MR = P x TS x M $12520 

A kereskedelem névértéke ($): TN = MR x L 10 

 

Vétel / LONG    

Teljesítmény 

Forgatókönyv 

Záró ár 

(beleértve a 

terjedést) 

Ár 

módosít 

Nyereség/ 

Veszteség 

ELADÁS/ 

SHORT 

Teljesítmény 

Forgatókönyv 

Zárás Ár 

(beleértve 

a 

terjedést) 

Ár 

módosít 

Nyereség/ 

Veszteség 

Kedvező [25791]  3% 7,510$ Kedvező [24288]  -3% 7,510$ 

Mérsékelt [25415]  1.5% 3,750$ Mérsékelt [24664]  -1.5% 3,750$ 

Kedvezőtlen [24289]  -3% -7,510$* Kedvezőtlen [25791]  3% -7,510$* 

Stressz [23538]  -6% -15,020$* Stressz [26542]  6% -15,020$* 

A fenti forgatókönyvek bemutatják, hogy a példa tranzakció hogyan teljesíthet, az adott pénzügyi eszköz piaci 

mozgásától függően. A fenti számok a tranzakcióval kapcsolatos költségeket mutatják, az eszköz / pénzügyi eszköz 

piaci helyzetétől függően, azonban nem tartalmazzák a jutalékokkal, cserékkel és / vagy átadásokkal, ügynökökkel 

vagy adókkal kapcsolatos költségeket. A nyitott CFD-ügyletek fedezhetők és / vagy lezárhatók abban az esetben, ha a 

minimális fedezeti követelményt nem tartják fenn. Az ügyfél a teljes befektetést elveszítheti. 

A jövőbeli piaci fejlemények nem jósolhatók meg pontosan. A bemutatott forgatókönyvek csak a 

lehetséges eredmények egy részét mutatják, a közelmúltbeli hozamok alapján. A tényleges hozam 

alacsonyabb lehet. 

A kockázati mutató feltételezi, hogy a piaci 
volatilitás miatt előfordulhat, hogy nem tudja 
megvásárolni vagy eladni a CFD-t a kívánt áron, 
vagy lehet, hogy a CFD-t olyan áron kell 
vásárolnia vagy eladnia, amely jelentősen 
befolyásolja, mennyit kap vissza. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 

                                                      Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (“KID”) - Indices CFD 

* A veszteség az ön számlaegyenlegére korlátozódik, mivel a Cég negatív egyenlegvédelmet kínál. 

A feltüntetett számadatok magában foglalják a termék összes költségét. Ha valaki más eladta ezt a terméket az ügyfél 

számára, vagy ha egy harmadik fél tanácsot ad az ügyfélnek a termékkel kapcsolatban, ezek az adatok nem 

tartalmazzák azokat a költségeket, amelyeket Ön nekik fizet. A számok nem veszik figyelembe az ügyfél személyes 

adóhelyzetét, ami befolyásolhatja az ügyfél hozamának mértékét is.  

„Kizárólag francia lakosok: Az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (AMF) követelményeivel összhangban minden 

CFD belső védelmével rendelkezik, és akkor zárják le, ha a veszteségek elérték a pozíció megnyitásához szükséges 

határértéket. ” 

MI TÖRTÉNIK, HA A CÉG NEM TUD FIZETNI?  

Abban a valószínűtlen esetben, ha a Cég fizetésképtelenné válik, az ügyfelek jogosultak a Cég által birtokolt alapok 

igénybevételére a Befektetők Kártalanítási Alapján keresztül. Figyelembe véve, hogy a jogszabályok a CFD-kre 

vonatkoznak, az ügyfelek 20 000 eurót igényelhetnek. A befektetők kártalanítási alapjáról további információk 

találhatók a CySEC weboldalán, a „Investor Compensation Fund (ICF)” alatt / www.cysec.gov.cy 

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLHETNEK FEL? 

Az alábbi táblázat bemutatja a különböző költségeket, amelyek felmerülhetnek Index CFD esetén 

„Egyszeri” költség a 

„belépésnél” és 

„kilépési” pozíciók 

Terjedelem Ez a különbség a kereskedéshez kínált „vételi” és „eladási” árak között. 

„Egyszeri” költség a 

„belépésnél 
Jutalék 

Ezt a jutalékot akkor számítják fel, amikor CFD-t vásárol vagy ad el, a 

tétel nagysága alapján a kereskedése során. További információk 

találhatók a cég ügyfélportálján. 

„Egyszeri” költségek 

a „belépésnél” és 

„kilépés” 

Pénznem 

Átváltás 

A realizált és nem realizált profit / veszteség automatikusan megtörténik 

átváltva / denominálva a számlák alap pénznemére. 

A "folyó" költségek 

pozíciók 

Roll overs / 

Swap 

 Árak vagy 

Tárolás 

Az egy éjszakán nyitva tartott pozíciókra a swap-ráták vonatkoznak a 

felszámított / befizetett összegek alapján, a kölcsönfelvétel vagy 

kölcsönnyújtás kamatkülönbsége alapján az egyik valutát a másikkal 

szemben. Azon számlák azonban, amelyekre nem vonatkozik. A swap-

díjakat rögzített, negatív „Tárolási” díjnak vetik aláamely egy olyan 

összeg, amelyet mindig az ügyfelek számlájára terhelnek. 

 

MENNYI IDEIG TARTSAM, VEHETEK KI PÉNZT KORÁBBAN? 

A CFD-k rövid távú, egyes esetekben napközbeni kereskedelemre szolgálnak, és általában nem alkalmasak hosszú távú 

befektetésekre. Nincs ajánlott tartási időszak és lemondási időszak. Az ügyfelek bármikor megnyithatják és bezárhatják 

a CFD-t egy árfolyampáron az egyes CFD-k kereskedési idejében.  

HOL TUDAKOZÓDHAT ÉS/VAGY TEHET PANASZT AZ ÜGYFÉL? 

Érdeklődés céljából az ügyfeleknek e-mailben kell kapcsolatba lépniük ügyfélszolgálati csapatunkkal a 

support@windsorbrokers.eu .  e-mail címen Azokban az esetekben, amikor a kapott válasz nem kielégítő, panasz a 

complaints@windsorbrokers.eu   e-mail címen nyújtható be, vagy postán, feltéve, hogy a levelet hivatalosan postai 

úton nyilvántartásba veszik, és mindenkor megjelölik a „Windsor Brokers Center, Compliance Department” címét: 53 

Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Ciprus.  Ha az ügyfél úgy érzi, hogy panaszát nem kielégítően kezelték, 

akkor az ügyfél panaszát a Ciprusi Köztársaság pénzügyi ombudsmanjához továbbíthatja. További információért kérjük, 

olvassa el a társaság Panaszkezelési eljárását . 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaints@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
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VANNAK EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK? 

Ez a KID összefoglalja a CFD-kkel folytatott kereskedéssel kapcsolatos információkat. Az ügyfelek tájékoztatására 

szolgál, hogy az ügyfél a "Kereskedési feltételek" és a "Termékek" ismeretében tudjon döntést hozni a kereskedéssel 

kapcsolatban. Ez a KID nem tekintendő tanácsadásnak. Számlanyitás és tranzakciók elvégzése előtt az ügyfélnek el 

kell olvasnia minden dokumentációt, amely a felek közötti kapcsolat részét képezi, ideértve a következőket: 

Ügyfélszámla-megállapodás, Online hozzáférési megállapodás, Mobil kereskedelmi megállapodás, Kockázatközzétételi 

nyilatkozat, Kereskedési feltételek és a Termék adatai.   

https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

