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A dokumentum angol nyelvű változata a felek közötti hivatalos, hiteles változat. A fordítások csak az Ön kényelme érdekében 

történnek, és kereszthivatkozásokat kell tartalmaznia az angol nyelvű szöveggel, amely a szöveg egyetlen joghatással 

rendelkező változata. 

Kiemelt Információs Dokumentum (“KID”-dokumentum) 

Célja 

Ez a dokumentum alapvető és kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem 

marketing anyag. Ezeket az információkat a törvény írja elő, hogy segítsen megérteni a termék jellegét, kockázatait, 

költségeit, a lehetséges nyereségeket és veszteségeket, valamint segít abban, hogy összehasonlíthassa más 

termékekkel. 

Termékek  

Ez a KID dokumentum a Rolling Spot Forex és a Contracst for Difference termékekre vonatkozik, közismert nevükön 

a "Forex" és a "CFD" termlkekre. Mindezek elérhetőségét a VIBHS Financial Ltd. biztosítja, mivel az "iFOREX UK" a 

VIBHS Financial Limited kereskedelmi neve, amelyet az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority 

engedélyez és szabályoz a 613381.-es hivatkozási szám alatt. Angliában és Walesben korlátolt felelősségű 

társaságként van bejegyezve a 08279988 cégjegyzékszám alatt. További információk: (www.iforex.hu Tel: +44-

(0)20-8705-0534). 

Riasztás  

Ön jelenleg tranzakciót vagy tranzakciókat szándékozik végrehajtani egy olyan termékkel vagy termékekkel 

kapcsolatban, amelyek összetettek, és ezért esetleg nehezen értelmezhetők. Javasoljuk, hogy tekintse meg az 

alábbi „Egyéb releváns információk” részen belül található "Kockázat figyelmeztetés" részt is, vagy nézzen utána a 

vállalat weboldalán. 

Mi ez a termék? 

1. Típusa:     Rolling Spot Forex (“Forex”) 

2. Célja:     Spekuláció 

3. Tervezett lakossági befektető:  Az FCA szabályai szerint lakossági ügyfelekként besoroltak 

4. Insurance benefits and costs:  Egyik sem 

 

1. Típusa:     Contracts for Difference (“CFDs”) 

2. Célja:     Spekuláció 

3. Tervezett lakossági befektető:  Az FCA szabályai szerint lakossági ügyfelekként besoroltak 

4. Biztosítási előnyök és költségek:  Egyik sem 

Mik a kockázatok és milyen eredményeket jelent ez számomra? 

Ezt a terméket 7 -ből 7-nek értékeltük, ami a legmagasabb 

kockázati osztály. Ez az érték a termék jövőbeni 

teljesítményéből adódó potenciális veszteségeket nagyon 

magas szintű kockázatnak minősíti. 

 

A Forex és a CFD-k is olyan tőkeáttételes termékek, amelyek a mögöttes piaci mozgás miatt gyors veszteségeket 

eredményezhetnek. A veszteségek meghaladhatják a befektetett összeget, és további pénzeszközök befizetésére 

lehet szükség. Nincs tőkevédelem a piaci kockázat, a hitelkockázat vagy a likviditási kockázat ellen.  

Kisebb kockázat              Nagyobb kockázat 
 
Jellemzően               Jellemzően 
alacsonyabb hozam               magasabb hozam 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.iforex.co.uk/
https://www.iforex.hu/


 

 

 

iFOREX UK is a trading name of VIBHS Financial Limited, authorised and regulated in the UK by the Financial 

Conduct Authority under Firm Reference Number 613381. Incorporated as a Limited Company in England and 

Wales under Companies House number 08279988. 

11/12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS UK | +44 (0)20 8705 0534 | www.iforex.co.uk 

 

K
P

1
40

52
02

0
 

Kockázat-mutató  

Legyen tisztában a deviza-kockázattal. A Forex pár nyereségét és veszteségét mindig a változó pénznemben 

határozzák meg, így amikor CFD-ket vásárol vagy ad el egy Forex páron, a kereskedési számlája pénznemétől eltérő 

változó pénznemben, akkor valutaátváltás történik. A végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól függ. Ezt a 

kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe. Bizonyos körülmények között további kifizetésekre lehet szükség 

a veszteségek megfizetéséhez. Az esetleges teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a befektetett összeget. A 

piaci feltételek azt jelenthetik, hogy a CFD-k formájában történő Forex-kereskedése kevésbé kedvező áron zárul, 

ami jelentősen befolyásolhatja a hozamot. Lezárhatjuk nyitott CFD-szerződését, ha nem kezeli a szükséges 

minimális fedezetet, ha adós a céggel szemben, vagy ha megsérti a piaci szabályokat. Ez a folyamat automatizált 

lehet. 

Teljesítmény-forgatókönyvek  

A bemutatott forgatókönyvek azt illusztrálják, hogyan teljesíthet a befektetés, de ezek nem pontos mutatók. A 

bemutatott forgatókönyvek csupán a jövőbeli teljesítmény becslései, amelyek a múltbeli bizonyítékok alapján azt 

mutatják, hogy a befektetés értéke hogyan változik. Az, hogy Ön mit kap, az annak függvényében változik, hogy a 

piac hogyan teljesít, valamint azon, hoyg Ön mennyi ideig tartja meg a CFD-t. 

Az 1. táblázatban szereplő forgatókönyvek létrehozásához a következő feltevéseket használták: 

Például, ha az EURUSD 1.19000-ás árfolyamon kereskedik, akkor ezt használják a kezdeti befektetési összeg 

kiszámításához. 1 lot ugyanis 100,000 egység devizával egyenértékű a Forex kereskedésben. Ha egy befektető 1 lot 

CFD-t vásárol 0,5%-os kezdeti árréssel, akkor a kezdeti befektetés 595 USD lesz (0.5% x 100,000 x 1,19000).  

A tőkeáttétel hatása, jelen esetben 200:1 (1/0.5%), azt jelenti, hogy az alapul szolgáló Forex-pár árának minden 1 

pontos változása esetén a CFD értéke 10 dollárral változik. 

FX pár EURO/DOLLAR CFD (napközben tartott) - 1 lot (100,000) például 

FX páros nyitó ár: P 1.19000 

Kereskedési nagyság 1 lot-ra vonatkozóan (CFD -nként): TS 100,000 (Pip érték 10 dollár) 

Fedezet: M 0.5% 

Fedezet követelmények ($): 
$595 

MR = P x TS x M 

Kereskedés névleges értéke ($): 
$119,000 

TN = P x 100,000 

Táblázat 1 

A "LONG" 
végrehajtás 

forgatókönyve 

Záróár 
(Spread 
bevétel) 

Árváltozás Nyereség/ 
Veszteség 

A "SHORT" 
végrehajtás 

forgatókönyve 

Záróár 
(Spread 
bevétel) 

Árváltozás Nyereség/ 
Veszteség 

Kedvező 1.20785 1.5% $1785 Kedvező 1.17215 -1.5% $1785 

Mérsékelt 1.19595 0.5% $595 Mérsékelt 1.19595 -0.5% $595 

Kedvezőtlen 1.17215 -1.5% -$1785 Kedvezőtlen 1.20785 1.5% -$1785 

Az ábrák egy kereskedési példát mutatnak, beleértve a termék minden költségét is. Abban az esetben, ha valaki 

más értékesítette ezt a terméket, vagy egy harmadik fél ad tanácsot Önnek erről a termékről, akkor ezek a 

számadatok nem tartalmazzák az Ön által a részükre fizetett költségeket. A számadatok nem veszik figyelembe az 

Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja az Ön eredményességét. 

Mi történik akkor, ha a VIBHS Financial Ltd. nem tud fizetni? 

http://www.iforex.co.uk/
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Abban az esetben, ha a VIBHS Financial Ltd. nem tudja teljesíteni az Önnel szemben felmerülő pénzügyi 

kötelezettségeit, akkor Ön elveszítheti befektetései értékét, azonban a VIBHS Financial Ltd. az Egyesült Királyság 

FCA Ügyfél-eszközökre vonatkozó szabályainak megfelelően, elkülöníti a Lakossági Ügyfél összes pénzeszközét a 

saját pénzéből. A VIBHS Financial Ltd. részt vesz az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs 

Rendszerében („FSCS”) is, amely személyenként és cégenként legfeljebb 50,000 angol font összeg nagyságában 

fedezi a támogatható beruházásokat. Lásd: www.fscs.org.uk.  

Mik a költségek (azaz az időszakonkénti költségek)? 

Egyszeri belépési és kilépési 
költségek 

Spread A vételi ár és az eladási ár közötti különbséget spreadnek nevezzük. 
Amikor megnyit és zár egy ügyletet, akkor ez a költség minden 
egyes esetben realizálódik. 

Pénznem átváltása Bármilyen készpénz, realizált nyereség és veszteség, kiigazítás, díj 
és költség, amely a fiókja alap pénznemétől eltérő pénznemben 
van denominálva, átváltásra kerül a fiókja alap pénznemére, és 
pénznemváltási díjat számítunk fel. 

Állandó költségek Napi tartási költség Díjat számítanak fel a számlájára minden olyan éjjel, amikor tartja 
pozícióját. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minél tovább tart 
egy pozíciót, annál többe kerül. 

Váratlan költségek Disztribútor díja A spread, a jutalékok és egyéb számladíjaink bizonyos hányadát 
megoszthatjuk másokkal, beleértve azokat a disztribútorokat, 
akiket esetleg bemutattak Önnek. 

Meddig ajánlott tartani a pozíciót és kivehetem-e a pénzt korán? 

A CFD-ket rövid vagy hosszabb távú kereskedésre szánják, egyes esetekben akár napközbeni kereskedésre is, és 

alkalmasak lehetnek hosszú távú befektetésekre. Egyáltalán nincs ajánlott pozíciótartási időszak, nincs lemondási 

időszak, és ebből kifolyólag nincs lemondási díj sem. 

A kereskedési órák során bármikor nyithat és zárhat Forex CFD-ügyletet. 

Hogyan tudok panaszt tenni? 

Kérjük, jelezze, ha bármivel kapcsoltban elégedetlenséget  

érez 

Vegye fel a kapcsolatot: 

Vagy írjon email-t: 

Egyéb releváns információ? 

Ha a megbízás megadása és a végrehajtás között több idő is eltelik, előfordulhat, hogy a megbízás nem a várt áron 

teljesül. Mielőtt kereskedést valósítana meg, kérjük, győződjön meg arról, hogy az internet jelerőssége megfelelő 

mindehez. Weboldalunk "Jogi dokumentumok" része fontos információkat tartalmaz a fiókjával kapcsolatban. 

Nagyon fontos, hogy győződjön meg arról, hogy ismeri a fiókjára vonatkozó feltételeket és irányelveket. 

KOCKÁZAT FIGYELMEZTETÉS: 

A Forex piacon történő kereskedés jelentős kockázatokkal jár, beleértve a kereskedési tőkéje teljes mértékű 

elvesztését, és éppen ezért lehetséges, hogy nem minden befektető számára megfelelő. Többet veszíthet, mint a 

kezdeti befizetésének nagysága, és emellett pedig további pénzeszközök befizetése is szükséges lehet. A 

befektetőknek önmaguknak kell független döntést hozniuk arról, hogy a kereskedés megfelelő-e számukra 

pénzügyi helyzetük, befektetési tapasztalataik, kockázattűrésük és egyéb tényezők figyelembevételével. A vállalat 

weboldalán található általános információk és piacelemzések nem tekinthetők kereskedési megkeresésnek, és 

egyáltalán nem értelmezhetők befektetési tanácsadásként, valamint az is előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló 

THE COMPLIANCE OFFICER 

VIBHS Financial Ltd. 

11-12 Tokenhouse Yard, London, EC2R 7AS 

compliance@iforex.co.uk 

http://www.iforex.co.uk/
http://www.fscs.org.uk/
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termékek nem feltétlenül felelnek meg személyes pénzügyi helyzetének. A vállalat azt javasolja, hogy kérjen 

független pénzügyi tanácsot mielőtt folytatná. 

  

http://www.iforex.co.uk/
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The English version of this document is the official, authoritative version between the parties. Translations are provided for 

your convenience only, and should be cross-referenced with the English text, which is the only version of the text having a 

legal effect. 

Key Information Document (“KID”) 

Purpose 

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The 

information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this 

product and to help you compare it with other products. 

Products 

This KID relates to Rolling Spot Forex and Contracts for Difference products, commonly known as ‘Forex’ and ‘CFDs’ 

respectively, provided by VIBHS Financial Ltd., operating under the brand name ‘iFOREX UK’, a firm authorised and 

regulated in the UK by the Financial Conduct Authority under Firm Reference Number: 613381. Incorporated as a 

Limited Company in England and Wales under Companies House Number 08279988 (www.iforex.co.uk Tel: +44-

(0)20-8705-0534). 

Alert 

You are about to enter into a transaction or transactions in a product or products that are complex and thus may 

be difficult to understand. It is recommended you also view the Risk Warning contained in ‘Other Relevant 

Information’ below or in the firm’s website. 

What is this product? 

1. Type:     Rolling Spot Forex (“Forex”) 

2. Objective:    Speculation 

3. Intended Retail Investor:  Those classified as Retail Clients under FCA rules 

4. Insurance benefits and costs:  None 

 

1. Type:     Contracts for Differences (“CFDs”) 

2. Objective:    Speculation 

3. Intended Retail Investor:  Those classified as Retail Clients under FCA rules 

4. Insurance benefits and costs:  None 

What are the risks and what could I get in return? 

We have classified this product as 7 out of 7, which is the 

highest risk class. This rates the potentional losses from 

future performance of the product at a very high level. 

 

Forex and CFDs are leveraged products that, due to underlying market movement, can generate losses rapidly. 

Losses can exceed the amount invested and you may be required to deposit additional funds. There is no capital 

protection against market risk, credit risk or liquidity risk. 

Risk Indicator 

Be aware of currency risk. Your profit and loss for a Forex pair is always determined in the variable currency so 

when you buy or sell CFDs on a Forex pair in a variable currency different to the currency of your trading account, 

Lower risk              Higher risk 
 
Typically                  Typically 
lower return         higher return 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.iforex.co.uk/
https://www.iforex.co.uk/
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there will be a currency conversion. The final return you may get depends on the exchange rate between the two 

currencies. This risk is not considered in the indicator shown above. In some circumstances, you may be required 

to make further payments to pay for losses. The total loss you may incur may significantly exceed the amount 

invested. Market conditions may mean that your CFD trade in Forex is closed at less favourable price, which could 

significantly impact your return. We may close your open CFD contract if you do not maintain the minimum margin 

that is required, if you are in debt to the company, or if you contravene market regulations. This process may be 

automated. 

Performance Scenarios 

The scenarios shown illustrate how your investment could perform but they are not an exact indicator. The 

scenarios presented are an estimate of future performance based on evidence from the past on how the value of 

this investment varies. What you get will vary depending on how the market performs and how long you hold the 

CFD. 

The following assumptions have been used to create the scenarios in table 1: 

For example, if EURUSD is trading at 1.19000, this will be used for calculating the initial investment amount. 1 lot 

is the equivalent to 100,000 units of the base currency in a Forex trade. If an investor buys 1 lot CFDs with an initial 

margin of 0.5% the initial investment will be $595 (0.5% x 100,000 x 1.19000). 

The effect of leverage, in this case 200:1 (1/0.5%), means that for each 1-point change in the price of the underlying 

Forex pair, the value of the CFD changes by $10. 

FX pair EURO/DOLLAR CFD (held intraday) - 1 Lot (100,000) Example 

FX pair opening price: P 1.19000 

Trade size for 1 lot (per CFD): TS 100,000 (Pip value $10) 

Margin: M 0.5% 

Margin Requirement ($): 
$595 

MR = P x TS x M 

Notional value of the trade ($): 
$119,000 

TN = P x 100,000 

Table 1 

LONG Performace 
Scenario 

Closing Price 
(Inc. Spread) 

Price 
Change 

Profit/ 
Loss 

SHORT Performance 
Scenario 

Closing Price 
(Inc. Spread) 

Price 
Change 

Profit/ 
Loss 

Favourable 1.20785 1.5% $1785 Favourable 1.17215 -1.5% $1785 

Moderate 1.19595 0.5% $595 Moderate 1.19595 -0.5% $595 

Unfavourable 1.17215 -1.5% -$1785 Unfavourable 1.20785 1.5% -$1785 

The figures show an example of a trade including all costs of the product. If you have been sold this product by 

someone else or have a third party advising you about this product, these figures do not include any cost that 

you pay to them. The figures do not consider your personal tax situation, which may also affect your return. 

What happens if VIBHS Financial Ltd. Is unable to pay out? 

If VIBHS Financial Ltd. is unable to meet its financial obligations to you, you may lose the value of your investment 

however, VIBHS Financial Ltd. segregates all Retail Client funds from its own money in accordance with the UK 

FCA’s Client Asset rules. VIBHS Financial Ltd. also participates in the UK’s Financial Services Compensation Scheme 

(“FSCS”) which covers eligible investments up to £50,000 per person, per firm. See www.fscs.org.uk.  

  

http://www.iforex.co.uk/
https://www.fscs.org.uk/
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What are the costs (i.e., Costs over time)? 

One-off entry and exit costs Spread The difference between the buy price and the sell price is called the 
spread. This cost is realised each time you open and close a trade. 

Currency conversion Any cash, realised profit and losses, adjustments, fees and charges 
that are denominated in a currency other than the base currency 
of your account, will be converted to the base currency of your 
account and a currency conversion fee will be charged. 

Ongoing costs Daily holding cost A fee is charged to your account for every night that your position 
is held. This means the longer you hold a position, the more it costs. 

Incidental costs Distributor fee We may share a proportion of our spread, commissions and other 
account fees with others including distributors that may have 
introduced you 

How long should I hold it, and can I take money out early? 

CFDs are intended for short or longer-term trading, in some cases intraday and could be suitable for long-term 

investments. There is no recommended holding period, no cancellation period and therefore no cancellation fees. 

You can open and close a CFD on Forex at any time during market hours. 

How can I complain? 

Please address any expressions of dissatisfaction  

you may have to: 

 

Or by email to: 

Other relevant information? 

If there is a time lag between the time you place your order and the moment it is executed, your order may not be 

executed at the price you expected. Ensure your internet signal strength is sufficient before trading. The Legal 

Documents section of our website contains vital information regarding your account. You should ensure that you 

are familiar with all the terms and policies that apply to your account. 

RISK WARNING: 

Trading on the Forex market involves substantial risks including total loss of your trading capital and may not be 

suitable for all investors. You can lose more than your initial deposit and could be required to deposit additional 

funds. Investors should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them considering 

their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors. General information and market 

analysis on the firm’s website is not to be considered a solicitation to trade or construed as investment advice and 

products available may not be suitable for your personal financial position. The firm recommends that you seek 

independent financial advice before proceeding. 

 

 

THE COMPLIANCE OFFICER 

VIBHS Financial Ltd. 

11-12 Tokenhouse Yard, London, EC2R 7AS 

compliance@iforex.co.uk 

http://www.iforex.co.uk/

