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iCFD Limited 

Kockázatfeltáró és figyelmeztető közlemény 

Az iCFD Limited, amely „iFOREX Europe” (korábbi néven: Vestle) márkanév alatt működik, a Ciprusi Értékpapír- és 

Tőzsdefelügyelet által szabályozott befektetési vállalkozás (engedélyszám: 143/11). Ezt az közleményt a befektetési 

szolgáltatások nyújtásáról és tevékenységekről szóló 87(I)/2017. számú ciprusi törvény rendelkezéseivel, az Európai 

Parlament és a Tanács pénzügyi eszközök piacairól szóló II. számú irányelvével (MiFID II) és más alkalmazandó 

jogszabályokkal és/vagy szabályozási követelményekkel összhangban bocsátjuk ki. 

1. Kockázati figyelmeztetés 

Minden leendő ügyfélnek figyelmesen el kell olvasnia a jelen dokumentumban szereplő kockázatfeltárást és 

figyelmeztetéseket. Megjegyezzük azonban, hogy ez a dokumentum nem képes és nem is magyarázza meg a pénzügyi 

eszközökkel (beleértve a CFD-ket is) való kereskedés összes kockázatát és egyéb jelentős szempontját. A közlemény 

célja az, hogy általánosságban ismertesse a pénzügyi eszközökkel való tisztességes és nem félrevezető kereskedés során 

felmerülő kockázatok jellegét. 

Az ügyfélnek csak akkor szabad közvetlenül vagy közvetve pénzügyi eszközökbe befektetnie, ha ismeri és megérti az 

egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázatokat. Az iFOREX Europe nem nyújt az ügyfeleknek befektetési 

tanácsadást a befektetésekkel vagy a befektetésekkel kapcsolatban vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos lehetséges 

tranzakciókkal kapcsolatban, és semmilyen formában nem tesz befektetési ajánlásokat. Ezért az iFOREX Europe-nál 

történő kereskedési számla igénylése vagy megbízás adása előtt az ügyfélnek alaposan meg kell fontolnia, hogy az adott 

pénzügyi eszközbe történő befektetés megfelelő-e számára, figyelembe véve a körülményeit és a pénzügyi forrásait. Ha 

az ügyfél nem érti a kockázatokat, akkor független pénzügyi tanácsadótól kell tanácsot és konzultációt kérnie. Ha az 

ügyfél még mindig nem érti a pénzügyi eszközökkel való kereskedés kockázatait, akkor egyáltalán nem szabad 

kereskednie. 

Az ügyfeleknek tudomásul kell vennie, hogy nagy a kockázata annak, hogy bármely pénzügyi eszköz vásárlása és/vagy 

eladása következtében veszteségeket és károkat szenvednek el, és késznek kell lenniük ennek a kockázatnak a 

vállalására. 

 

2. Általános kockázatok 

Az ügyfeleket a következő kockázatokra figyelmeztetjük: 

(a) Az iFOREX Europe nem garantálja és nem is tudja garantálni az ügyfél portfóliójának induló tőkéjét vagy annak 

értékét, sem bármilyen pénzügyi eszközbe befektetett pénzt. 

(b) Az ügyfeleknek tudomásul kell vennie, hogy az iFOREX Europe által adott bármely információtól függetlenül a 

pénzügyi eszközökbe történő befektetések értéke lefelé vagy felfelé ingadozhat, sőt még az is lehetséges, hogy a 

befektetés értéktelenné válik. 
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(c) A pénzügyi eszköz korábbi teljesítményére vonatkozó információk nem garantálják annak jelenlegi és/vagy 

jövőbeli teljesítményét. A múltbeli adatok felhasználása nem jelent kötelező vagy biztonságos előrejelzést azon 

pénzügyi eszközök megfelelő jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, amelyekre az említett információk 

vonatkoznak. 

(d) Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az iFOREX Europe kereskedési szolgáltatásain keresztül végrehajtott ügyletek 

spekulatív jellegűek lehetnek. Rövid időn belül nagy veszteségek keletkezhetnek. 

(e) Előfordulhat, hogy egyes pénzügyi eszközök nem válnak azonnal likviddé, például a kereslet csökkenése miatt, és 

lehet, hogy az ügyfél nincs abban a helyzetben, hogy eladja őket vagy hogy könnyen információt szerezzen e 

pénzügyi eszközök értékéről vagy a kapcsolódó kockázatok mértékéről. 

(f) Ha egy pénzügyi eszközzel az ügyfél lakóhelye szerinti ország devizájától eltérő devizában kereskednek, az 

árfolyamok változásai negatív hatással lehetnek az értékére, árfolyamára és teljesítményére. 

(g) A külföldi piacokon forgalmazott pénzügyi eszköz az ügyfél lakóhelye szerinti ország piacainak szokásos 

kockázataitól eltérő kockázatokat hordozhat. Bizonyos esetekben ezek a kockázatok nagyobbak lehetnek. A 

külföldi piacokon folytatott ügyletekből származó nyereség vagy veszteségre vonatkozó kilátást az árfolyam-

ingadozások is befolyásolják. 

(h) A származtatott pénzügyi eszköz (pl. opció, határidős ügylet, forward ügylet, swap ügylet, CFD, NDF) lehet olyan, 

teljesítés nélküli azonnali ügylet, amely lehetőséget ad arra, hogy a devizaárfolyamok, árucikkek, tőzsdeindexek 

vagy részvényárfolyamok (az úgynevezett alapeszköz) változásaiból nyereséget lehessen elérni. A származtatott 

pénzügyi eszköz értékét közvetlenül befolyásolhatja az adott mögöttes eszköz árfolyama. 

(i) Az ügyfél csak akkor vásároljon származtatott pénzügyi eszközt, ha hajlandó vállalni a befektetett pénz teljes 

elvesztésének kockázatát, valamint a további felmerülő jutalékokat és egyéb költségeket. 

(j) Az iFOREX Europe vagy az iFOREX Europe által az ügyletek lebonyolításához igénybe vett bank vagy bróker 

fizetésképtelensége az ügyfél pozícióinak az ügyfél akarata ellenére történő lezárásához vezethet. 

(k) Bizonyos piaci körülmények között nehéz vagy lehetetlen lehet egy megbízás teljesítése. 

(l) Annak a banknak vagy brókernek, amelyen keresztül az iFOREX Europe esetleg üzletet köt, az ügyfél érdekeivel 

ellentétes érdekei lehetnek. 

(m) Az ügyfelek figyelmét kifejezetten felhívjuk azokra a devizákra, amelyekkel olyan rendszertelenül vagy ritkán 

kereskednek, hogy nem lehet biztos, hogy mindig lesz árfolyam, vagy hogy szerződő fél hiánya miatt nehéz lehet 

az ügyleteket olyan árfolyamon lebonyolítani, amelyet jegyezni lehet. 

(n) Az online kereskedés, függetlenül attól, hogy mennyire kényelmes vagy hatékony, nem feltétlenül csökkenti a 

devizakereskedelemmel kapcsolatos kockázatokat. 

(o) Előfordulhatnak olyan helyzetek, mozgások és/vagy feltételek hétvégéken, hét elején vagy napközben, vagy 

jelentős makrogazdasági adatok, gazdasági vagy politikai hírek közzétételét követően, amelyek miatt a 

devizapiacok a korábbi árfolyamoktól jelentősen eltérő árszintekkel nyitnak. Ebben az esetben fennáll annak a 

jelentős kockázata, hogy a nyitott pozíciók védelmére adott megbízásokat és az új pozíciók megnyitását a kijelölt 

áraktól jelentősen eltérő árakon hajtják végre. 
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(p) Fennáll annak a kockázata, hogy az ügyfél pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletei adó- és/vagy egyéb 

illetékkötelesek lehetnek vagy azzá válhatnak, például a jogszabályi változások vagy a személyes körülményei 

miatt. Az iFOREX Europe nem garantálja, hogy nem kell adót és/vagy egyéb illetéket fizetni. Az ügyfél felelős 

minden olyan adóért és/vagy egyéb illetékért, amely a kereskedésével kapcsolatban felmerülhet. 

(q) Mielőtt az ügyfél elkezdene kereskedni, be kell szereznie az ügyfelet terhelő összes jutalékra és egyéb költségre 

vonatkozó információt. Ha bármely díj nem pénzben (hanem például kereskedési különbözetként) van kifejezve, 

az ügyfélnek írásbeli magyarázatot kell kérnie, megfelelő példákkal együtt, annak megállapítására, hogy az ilyen 

díjak valószínűleg mit jelentenek konkrét pénzben kifejezve. 

(r) Az iFOREX Europe köteles lehet az ügyfél pénzét olyan számlán tartani, amely a hatályos előírásoknak megfelelően 

el van különítve más ügyfelektől és az iFOREX Europe pénzétől, de nem biztos, hogy ez teljes védelmet nyújt. 
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CFD-kkel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kockázatfeltáró és figyelmeztető közlemény 

1. CFD-kkel kapcsolatos ügyletekhez különösen kapcsolódó kockázatok 

Minden ügyfélnek, aki különbözeti ügyletekbe (CFD) kíván befektetni, gondosan el kell olvasnia ezt a dokumentumot. 

Megjegyezzük azonban, hogy az ebben a dokumentumban szereplő információk nem fedik fel és nem magyarázzák el a 

CFD-k kereskedésével járó összes kockázatot és egyéb jelentős szempontot. Az ügyfélnek tisztában kell lennie a 

tőkeáttételes kereskedéssel kapcsolatos valamennyi kockázattal, és ha kétségei vannak, független pénzügyi 

tanácsadótól kell tanácsot és konzultációt kérni. Az iFOREX Europe nem nyújt ilyen tanácsadást. Ha az ügyfél nem érti 

a CFD-kereskedéssel járó kockázatokat, egyáltalán nem szabad kereskednie.  

Hangsúlyozni kell, hogy a közönség számos tagja számára a CFD-kkel való kereskedés nem lesz megfelelő. Az ügyfélnek 

csak akkor szabad közvetlenül vagy közvetve CFD-kkel kereskednie, ha ismeri és érti a velük járó kockázatokat, és ha 

tudja, hogy akár teljes egészében elveszítheti a pénzét.   

Az ügyfeleket a következő kockázatokra figyelmeztetjük: 

(a) A CFD-k olyan származtatott pénzügyi eszközök, amelyek árfolyama a CFD-k alapjául szolgáló eszköz árfolyamából 

származik (például devizák, áruk, részvények, fémek, indexek stb.). A származtatott pénzügyi eszközök és a 

kapcsolódó piacok nagymértékben változékonyak lehetnek. A CFD-k és a mögöttes eszköz árai gyorsan és széles 

tartományban ingadozhatnak, és előre nem látható eseményeket vagy feltételváltozásokat tükrözhetnek, amelyek 

egyikét sem tudja sem az ügyfél, sem az iFOREX Europe ellenőrizni. Bizonyos piaci feltételek mellett előfordulhat, 

hogy az ügyfél megbízását nem lehet a megadott áron teljesíteni, ami veszteségekhez vezethet. A CFD-k árát 

többek között a kereslet és kínálat változó viszonyai, a kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi és kereskedési 

programok és politikák, a nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, valamint az adott piac uralkodó 

pszichológiai jellemzői befolyásolják. 

(b) Előfordulhat, hogy a CFD-k alapját képező eszközök némelyike nem válik azonnal likviddé a mögöttes eszköz iránti 

kereslet csökkenése miatt, és az ügyfél esetleg nem tud információt szerezni ezek értékéről vagy a kapcsolódó 

kockázatok mértékéről. 

(c) A CFD-kkel való kereskedés spekulatív és nagyfokú kockázattal jár. Különösen azért, mert a kereskedés letét (amely 

a kereskedés tárgyát képező mögöttes eszköz értékének csak kis százalékát fedezi) felhasználásával történik, így a 

CFD-k mögöttes eszközeinek/termékeinek kis árváltozásai is jelentős veszteségeket eredményezhetnek. Az 

ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy a CFD-kkel és devizákkal való kereskedés során elveszítheti az iFOREX 

Europe-nál tartott, a kereskedési pozíciók megnyitásához és fenntartásához szükséges biztosítékként szolgáló 

letétet. 

(d) Ezért a devizafedezetben és CFD-ben történő kereskedés csak olyan személyek számára megfelelő, akik: (I) 

megértik az ilyen ügyletekkel járó gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat és hajlandók vállalni azokat; és (II) 

pénzügyileg képesek elviselni a kezdeti letéti tőkéjük és az iFOREX Europe-nak a pozícióik fenntartása érdekében 

átutalt további pénzeszközök elvesztését. 

(e) Amikor az ügyfél CFD-kereskedésben vesz részt, akkor az iFOREX Europe által meghatározott ármozgásokkal 

kapcsolatban köt üzletet. Az iFOREX Europe által az ügyfél számára jegyzett árak tartalmaznak egy árrést, felárat 

vagy levonást azokhoz az árakhoz képest, amelyeket az iFOREX Europe kaphat vagy várhatóan kapna, ha az 

ügyféllel kötött ügyleteket a bankközi piacon vagy egy másik szerződő féllel folytatott kereskedéssel fedezné. 
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy a felárak teljes hatása jelentős lehet az ügyfél által befizetett letét nagyságához 

képest, és megnehezítheti nyereség realizálását a kereskedésből. Gondosan mérlegelni kell az árrések, felárak vagy 

levonások hatását a kereskedésből származó nyereségre. 

(f) A CFD-kben és azonnali devizafedezetben való kereskedésben jelen levő „áttételezés” vagy „tőkeáttétel” (azaz az 

iFOREX Europe által a pozíció megnyitásakor az ügyféltől megkövetelt pénzösszegek, összehasonlítva az ügyfél által 

végezhető kereskedés névleges méretével) azt jelenti, hogy egy kis letét befizetése nagy veszteségeket és 

nyereségeket is eredményezhet. Ez azt is jelenti, hogy egy viszonylag kis mozgás arányosan sokkal nagyobb 

mozgást eredményezhet a veszteség vagy a nyereség nagyságában, ami az ügyfél ellenében és az ügyfél javára is 

működhet. 

(g) Az ügyfél elveszítheti az iFOREX Europe-nál letétbe helyezett teljes összeget. Bizonyos megbízások (pl. „stop-loss” 

(veszteségkorlátozó) vagy „limit” (limitáras) megbízások) és az iFOREX Europe által az alábbi k) pont szerint kínált 

kötelező stop-out limit (kiszállási szint), amelyek célja a veszteségek bizonyos összegekre történő korlátozása, nem 

mindig hatékonyak, mivel lehet, hogy a piaci feltételek, a piaci árfolyamokban mutatkozó hiányosságok vagy 

technológiai korlátok lehetetlenné teszik az ilyen megbízások végrehajtását, vagy az ilyen megbízásoknak a 

megadott áron történő teljesítését. Kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy minden megbízás esetében előfordulhat, 

hogy a veszteséget (amelyet a megbízás korlátozni hivatott) rövid időn belül elszenvedi. Más esetekben a Stop Loss 

megbízás végrehajtása rosszabb lehet, mint a meghatározott ár, és a realizált veszteségek a vártnál nagyobbak 

lehetnek. 

(h) Az ügyfelek fenntartás nélkül tudomásul veszik és elfogadják, hogy az iFOREX Europe által nyújtott bármely 

információtól függetlenül a pénzügyi eszközökbe történő befektetések értéke lefelé vagy felfelé ingadozhat, és akár 

az is elképzelhető, hogy az ügyfél elveszíti az összes befizetett pénzét. 

(i) Az ügyfél köteles megfizetni az iFOREX Europe-nak az ügyfél által elszenvedett minden veszteséget, valamint 

minden egyéb, a CFD-kereskedés feltételei szerint fizetendő összeget. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy CFD-kkel és/vagy 

a devizafedezetben való kereskedésben vesz részt, akkor el kell fogadnia ezt a kockázatot. 

(j) A CFD ügyletek függő kötelezettséggel járnak, és az ügyfeleknek tisztában kell lennie ennek következményeivel, 

különösen az iFOREX Europe biztosítéki követelményeivel. Az ügyfeleknek pénzt kell befizetniük a kereskedési 

számlájukra ahhoz, hogy pozíciót nyithassanak. A letéti követelmény a CFD-k mögöttes eszközétől függ. A letéti 

követelmények lehetnek rögzítettek vagy a mögöttes eszköz aktuális árából kiszámítottak; ez megtalálható az 

iFOREX Europe weboldalán. 

(k) Amennyiben a letéti tőke nem elegendő a jelenlegi pozíciók nyitva tartásához, az ügyfelet felkérhetjük, hogy rövid 

határidővel további pénzeszközöket helyezzen letétbe, vagy csökkentse a kitettséget. Ha ezt nem teszi meg az előírt 

időben, az a pozíciók veszteséges felszámolásához vezethet, és az ügyfél felel az ebből eredő hiányért. A CFD 

ügyletek tekintetében az iFOREX Europe-nak joga van egy vagy több pozíciót automatikusan lezárni piaci árakon, 

ha a tőke eléri a felhasznált letét 50%-át vagy az alá csökken. 

(l) A CFD-kkel kapcsolatos ügyleteket nem elismert vagy kijelölt befektetési tőzsdén, hanem az iFOREX Europe 

kereskedési rendszerein keresztül bonyolítják le, ahol a teljesítés az iFOREX Europe-on keresztül történik, és ennek 

megfelelően az ügyfél nagyobb kockázatoknak lehet kitéve, mint tőzsdei ügyletek esetén. Bár egyes tőzsdén kívüli 

piacok nagy likviditásúak, a tőzsdén kívüli vagy a nem átruházható származtatott ügyletek nagyobb kockázatot 

jelenthetnek, mint a tőzsdei származtatott ügyletekbe való befektetés, mivel nincs olyan tőzsdei piac, amelyen a 

nyitott pozíciót le lehetne zárni. Előfordulhat, hogy egy meglévő pozíciót nem lehet likvidálni vagy nem lehet 
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felmérni egy tőzsdén kívüli ügyletből eredő pozíció értékét vagy a kockázati kitettséget. A vételi és eladási árakat 

nem kell jegyezni, és még ha jegyzik is azokat, azokat az adott eszközre szerződő fél állapítja meg, ezért nehéz lehet 

megállapítani, hogy mi a tisztességes ár. 

(m) Az ügyfél csak olyan devizákkal, árucikkekkel és indexekkel folytathat CFD és/vagy devizafedezetben való 

kereskedést az iFOREX Europe segítségével, amelyeket az iFOREX Europe kínál. Az iFOREX Europe nem vállalja, 

hogy továbbra is minden ilyen devizát, indexet és/vagy árucikket kínál. Az iFOREX Europe által kínált piacok (és 

azok árai) a bankközi piacon vagy az ilyen devizák és/vagy áruk egyéb elismert piacain jegyzett alapárfolyamokból 

származnak. Az iFOREX Europe nem tudja befolyásolni az alapárak mozgását, amelyek változékonyak és 

kiszámíthatatlanok lehetnek. Ezek a mozgások hatással lesznek az iFOREX Europe áraira, arra, hogy az ügyfél tud-

e pozíciót nyitni vagy zárni, illetve arra, hogy milyen áron tudja ezt megtenni. 

(n) Az iFOREX Europe hozzáférhet olyan információkhoz, amelyek nem állnak az ügyfél rendelkezésére, kereskedési 

pozíciókat szerezhetett olyan árakon, amelyek nem állnak az ügyfél rendelkezésére, és az ügyfél érdekeitől eltérő 

érdekekkel rendelkezhet. Az iFOREX Europe nem vállal kötelezettséget arra, hogy az ügyfél rendelkezésére 

bocsássa a birtokában lévő piaci vagy egyéb információkat, illetve hogy megváltoztassa a saját kereskedését vagy 

tartózkodjon a kereskedéstől. 

(o) Az iFOREX Europe nem garantálja és nem is tudja garantálni az ügyfél portfóliójának induló tőkéjét vagy annak 

mindenkori értékét, illetve bármely pénzügyi eszközbe befektetett pénzt. 

(p) A CFD vagy bármely CFD alapjául szolgáló eszköz korábbi teljesítményére vonatkozó információk nem garantálják 

a CFD jelenlegi és/vagy jövőbeli teljesítményét. A múltbeli adatok felhasználása nem jelent kötelező erejű vagy 

biztonságos előrejelzést a CFD megfelelő jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, amelyre az információ vonatkozik. 

(q) Előfordulhat, hogy egyes CFD-k nem válnak azonnal likviddé, és ennek következtében az ügyfél nem lesz abban a 

helyzetben, hogy eladja őket, illetve nem tud könnyen információt szerezni ezen CFD-k értékéről vagy a kapcsolódó 

kockázatok mértékéről. 
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Különösen a kriptodeviza CFD-k tranzakciókhoz kapcsolódó kockázatok 

Minden Ügyfél számára, aki kriptodeviza CFDk-be kíván befektetni, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. A 

kriptodeviza CFD-kkel történő kereskedés a CFD-k tranzakcióihoz kapcsolódó általános kockázatokon túlmenően 

jelentős kockázatokkal jár: 

(a) A kriptodevizák, valamint az ilyen árakon alapuló CFD-k erős volatilitást mutatnak, gyorsan, széles körben 

ingadozhatnak, függetlenül az általános piaci viszonyoktól, és rövid időn belül az összes befektetett tőke 

elvesztéséhez vezethetnek. 

(b) A kriptodeviza CFD-k nem minden ügyfél számára alkalmasak és/vagy megfelelőek. Az ilyen jellegű termékek 

rendkívül összetettek, kimondottan kockázatosak és erősen spekulatívak, éppen ezért az ügyfeleknek mindig meg 

kell győződniük arról, hogy teljes mértékben tisztában vannak és megértik a CFD-k sajátos jellemzőit és 

kockázatait. Az ügyfelek nem kereskedhetnek ilyen termékekkel, ha nem rendelkeznek a szükséges tudással és 

szakértelemmel, vagy ha nem tudják elviselni a teljes befektetett összeg elvesztését. 

(c) A kriptodeviza CFD-k kereskedése az overnight finanszírozási díjakat foglalja magában. További 

részletekért,kérjük, látogasson el az iFOREX Europe Kereskedési feltételek oldalára. 

(d) Megjegyzendő, hogy a jelen dokumentumban szereplő információk nem fedhetik fel és nem is magyarázhatják 

meg a kriptodeviza CFD-k kereskedésével kapcsolatos összes kockázatot és egyéb jelentős szempontot. Az 

Ügyfélnek tisztában kell lennie az ilyen termékekkel történő kereskedéssel kapcsolatos összes kockázattal, és ha 

kétségei vannak, kérjen tanácsot és konzultáljon egy független pénzügyi tanácsadóval. Az iFOREX Europe nem ad 

ilyen tanácsokat. Ha az Ügyfél nem érti a kriptodeviza CFD-k kereskedésével járó kockázatokat, akkor egyáltalán 

nem szabad kereskednie. 

  

https://hu.iforex.eu/keresked%C3%A9si-felt%C3%A9telek


RW15052022 

 

iFOREX Europe is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11. 
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus. 

Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.iforex.eu 

Kiegészítő kockázati közzététel 

1. Harmadik fél kockázatai 

(a) Az iFOREX Europe az ügyféltől kapott pénzt átadhatja egy harmadik félnek (pl. banknak), hogy azt őrizze vagy 

ellenőrizze annak érdekében, hogy ügyletet hajtson végre az adott személyen keresztül vagy adott személlyel, vagy 

hogy teljesítse az ügyfél azon kötelezettségét, hogy egy ügylettel kapcsolatban fedezetet nyújtson (pl. induló letét 

követelménye). Az iFOREX Europe nem vállal felelősséget azon harmadik fél bármely cselekményéért vagy 

mulasztásáért, akinek az ügyféltől kapott pénzt átadja. 

(b) Az a harmadik fél, akinek az iFOREX Europe a pénzt átadja, azt gyűjtőszámlán tarthatja, és nem biztos, hogy az 

elkülöníthető az ügyfélpénzétől vagy a harmadik fél pénzétől. A harmadik fél fizetésképtelensége vagy bármely más 

hasonló eljárás esetén az iFOREX Europe az ügyfél nevében csak fedezetlen követeléssel rendelkezhet a harmadik 

féllel szemben, és az ügyfél ki van téve annak a kockázatnak, hogy az iFOREX Europe által a harmadik féltől kapott 

pénz nem elegendő az adott számlával kapcsolatos követelések kielégítésére. Az iFOREX Europe nem vállal 

kötelezettséget vagy felelősséget az ebből eredő veszteségekért. 

(c) Az ügyfelek pénze az Európai Gazdasági Térségen kívül is tartható, és lehet, hogy az adott terület joghatósága alá 

tartozik, és az ügyfelek jogai ennek megfelelően eltérhetnek. 

(d) Az iFOREX Europe letétbe helyezheti az ügyfelek pénzét olyan letétkezelőnél, akinek a pénzzel kapcsolatban 

biztosítéki joga, zálogjoga vagy beszámítási joga lehet. 

(e) Annak a banknak vagy brókernek, akin keresztül a Társaság üzletet köt, az ügyfél érdekeivel ellentétes érdekei 

lehetnek. 

 

2. Díjak és adók 

(a) Fennáll annak a kockázata, hogy az ügyfél által pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedés adó- és/vagy egyéb 

illetékköteles lehet vagy azzá válhat, például a jogszabályok változása vagy a személyes körülményei miatt. Az 

iFOREX Europe nem garantálja, hogy nem kell adót és/vagy egyéb bélyegilletéket fizetni. Az ügyfél felelős minden 

olyan adóért és/vagy egyéb illetékért, amely a kereskedéseivel kapcsolatban felmerülhet. 

(b) Mielőtt az ügyfél kereskedni kezd, be kell szereznie az összes jutalékra és egyéb olyan díjra vonatkozó információt, 

amelyekért az ügyfél felelős lehet. Ha bármely díj nem pénzben (hanem például kereskedési különbözetként) van 

kifejezve, az ügyfélnek írásbeli magyarázatot kell kérnie, megfelelő példákkal együtt, annak megállapítására, hogy 

az ilyen díjak valószínűleg mit jelentenek konkrét pénzben kifejezve. 

(c) Mielőtt az ügyfél kereskedni kezdene, be kell szereznie minden olyan jutalékra és egyéb, az ügyfelet terhelő díjra 

vonatkozó részleteket; ezek megtalálhatók az iFOREX Europe-on honlapján. Lehet, hogy egyes díjak nem pénzben, 

hanem például kereskedési különbözetként vannak kifejezni. 

 

3. Műszaki kockázatok 

(a) Ha az ügyfél elektronikus rendszeren keresztül bonyolít tranzakciókat, ki van téve a rendszerrel kapcsolatos 

kockázatoknak, beleértve a hardver és szoftver (internet / szerverek) meghibásodását. A rendszer hibája miatt 
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előfordulhat, hogy a megbízása nem az utasításainak megfelelően vagy egyáltalán nem kerül teljesítésre. Az 

iFOREX Europe nem vállal felelősséget ilyen hiba esetén. 

(b) Az ügyfél felel az információs, kommunikációs, elektronikus vagy egyéb rendszerek meghibásodásából eredő 

pénzügyi veszteségek kockázatáért. 

(c) Az iFOREX Europe nem vállal felelősséget azért, ha az iFOREX Europe vagy bármely más fél között az internet vagy 

más hálózati kommunikációs eszközök, telefon vagy bármely más elektronikus eszköz használatával a fentiek 

továbbítása során felhatalmazott harmadik személyek hozzáférnek az információkhoz, beleértve az elektronikus 

címeket, az elektronikus kommunikációt és a személyes adatokat, továbbá hozzáférési adatokat. 

(d) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-mailben továbbított, nem titkosított információk nem védettek a jogosulatlan 

hozzáféréstől. 

(e) Túlzott üzletforgalom idején az ügyfélnek nehézségei lehetnek a telefonos vagy a kereskedési platformon keresztüli 

kapcsolattartással, különösen a gyors piacokon (például a legfontosabb makrogazdasági mutatók megjelenésekor). 

(f) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet olyan eseményeknek lehet kitéve, amelyek befolyásolhatják az iFOREX 

Europe weboldalához és/vagy kereskedési rendszeréhez való hozzáférését, beleértve, de nem kizárólagosan a 

megszakításokat vagy az átviteli zavarokat, a szoftver- és hardverhibákat és az internetkapcsolat megszakadását. 

Az iFOREX Europe nem felelős az ilyen eseményekből eredő károkért vagy veszteségekért, amelyek kívül esnek az 

ellenőrzésén, vagy bármely más veszteségért, költségért, kötelezettségért vagy kiadásért (beleértve, de nem 

kizárólagosan, a nyereség elmaradását), amelyek abból eredhetnek, hogy az Ügyfél nem tudja elérni az iFOREX 

Europe weboldalát és/vagy kereskedési rendszerét, vagy abból, hogy a megbízások vagy tranzakciók elküldése 

késedelmet szenved vagy meghiúsul. 

(g) Az iFOREX Europe nem internetszolgáltató, és nem vállal felelősséget azért, hogy az internetkapcsolat 

meghibásodása, a közcélú villamosenergia-hálózat meghibásodása vagy hackertámadás miatt nem teljesíti az 

ügyfeleivel szemben fennálló kötelezettségeit. 

(h) Az ügyfeleket figyelmeztetjük, hogy az elektronikus platformon történő kereskedés során pénzügyi veszteség 

kockázatát vállalják, ami többek között a következőkből eredhet: 

• Az ügyfél eszközeinek, szoftverének hibája és a kapcsolat rossz minősége; 

• Az iFOREX Europe-nál vagy az ügyfélnél fellépő hardver- vagy szoftverhiba, meghibásodás vagy visszaélés; 

• Az ügyfél berendezéseinek hibás működése;  

• Az ügyfél termináljának rossz beállítása;  

• Az ügyfél termináljának késleltetett frissítése. 

(i) A számítástechnikai berendezések, valamint az adat- és hangkommunikációs hálózatok használatával kapcsolatban 

az ügyfél viseli többek között az alábbi kockázatokat, amelyek esetében az iFOREX Europe nem vállal felelősséget 

az ebből eredő veszteségekért: 

• A berendezés áramkimaradása az ügyfél vagy a szolgáltató, illetve az ügyfelet kiszolgáló kommunikációs 

szolgáltató (beleértve a hangkommunikációt is) oldalán. 
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• Az ügyfél és a szolgáltató (kommunikációs szolgáltató) összekapcsolására használt kommunikációs csatornák 

vagy az ügyfél kereskedési vagy információs szerverének fizikai sérülése (vagy megsemmisülése). 

• A kommunikáció kiesése (elfogadhatatlanul rossz minősége) az ügyfél által használt csatornákon keresztül, vagy 

a szolgáltató vagy a kommunikációs szolgáltató által használt csatornákon keresztül (beleértve a 

hangkommunikációt), amelyeket az ügyfél használ. 

• Az ügyfélterminál követelményeinek beállításai nem megfelelők vagy nem állnak összhangban a 

követelményekkel. 

• Az ügyfélterminál idő előtti frissítése. 

• A telefonos (vezetékes vagy mobiltelefonos) hangkommunikáción keresztül történő tranzakciók végrehajtása 

során az ügyfél viseli a kommunikáció minőségével kapcsolatos problémák és a kommunikációs csatorna 

leterheltsége miatti problémás tárcsázás kockázatát, amikor megpróbálja elérni az iFOREX Europe 

brókerszolgálatának munkatársát. 

• A kommunikációs csatornák, hardverek és szoftverek használata azzal a kockázattal jár, hogy az ügyfél nem 

kapja meg az iFOREX Europe-tól érkező üzenetet (beleértve a szöveges üzeneteket is). 

• A telefonos kereskedést akadályozhatja a kapcsolat túlterheltsége. 

• A kereskedési rendszer (platform) meghibásodása vagy működésképtelensége, amely magában foglalja az 

ügyfélterminált is. 

• Az iFOREX Europe által használt csatornákon keresztül történő kommunikáció kiesése (elfogadhatatlanul 

alacsony minőség), különösen a kommunikációs csatornák harmadik fél általi fizikai megrongálása 

(megsemmisítése). 

(j) A mobil kereskedési platform használatával kapcsolatban az ügyfél viseli a mobiltechnológiával kapcsolatos 

kockázatokat, mint például késések, kommunikációs hiba, a mobileszköz harmadik személy általi használatának 

kockázata, amely esetekben az iFOREX Europe nem vállal felelősséget az ebből eredő veszteségekért. 

 

4. Kereskedési platform 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a jegyzések egyetlen megbízható forrása élő kiszolgáló csatorna. Az ügyfélterminálon lévő 

jegyzések nem megbízható információforrás, mivel az ügyfélterminál és a kiszolgáló közötti kapcsolat egy adott ponton 

megszakadhat, és előfordulhat, hogy a jegyzések egy része egyszerűen nem jut el az ügyfélterminálra. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amikor az ügyfél bezárja a megbízásadási/-módosítási/-törlési ablakot vagy a 

pozíciónyitási/-zárási ablakot, a megbízás, amit a kiszolgálónak elküldött, nem törlődik. 

 

5. Vis maior események 

Vis maior események esetén az ügyfél vállalja a pénzügyi veszteség kockázatát. 
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6. Fizetésképtelenség 

Az iFOREX Europe fizetésképtelensége vagy nemteljesítése a pozíciók felszámolásához vagy lezárásához vezethet az Ügyfél 

beleegyezése nélkül. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az ügyfél nem kapja vissza a biztosítékként letétbe 

helyezett tényleges eszközöket, és kénytelen lehet elfogadni a rendelkezésre álló készpénzfizetéseket. 

 

7. Külföldi deviza 

Ha egy pénzügyi eszközzel az ügyfél lakóhelye szerinti ország devizájától eltérő devizában kereskednek, az árfolyamok 

bármilyen változása negatív hatással lehet az értékére, árfolyamára és teljesítményére, és veszteséget okozhat az ügyfélnek. 

Ha valamit nem ért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz a cs@iforex.eu e-mail címen. 

iCFD Limited 

  

mailto:cs@iforex.eu
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The Hungarian translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

 

iCFD Limited 

Risk Disclosure and Warnings Notice 

iCFD Limited operating under the brand name ‘iFOREX Europe’ (formerly known as "Vestle"), is an investment firm 

regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license number 143/11). This notice is provided to you in 

accordance with the provisions of the Cypriot Law for the Provision of Investment Services and Activities 87(I)/2017, in 

accordance with the Markets in Financial Instrument Directive II (MiFID II) of the European Parliament and Council and 

other applicable legislation and/or regulatory requirements. 

1. Risk Warning 

All prospective Clients should read carefully the following risk disclosure and warnings contained in this document. 

However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant 

aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). The notice was designed to explain in general 

terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis. 

The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and 

understands the risks involved for each one of the Financial Instruments. iFOREX Europe will not provide the Client with 

any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or 

make investment recommendations of any kind. So, prior to applying for a trading account with iFOREX Europe, or 

making an order the Client should consider carefully whether investing in a specific Financial Instrument is suitable for 

him in the light of his circumstances and financial resources. If the Client does not understand the risks involved he 

should seek advice and consultation from an independent financial advisor. If the Client still does not understand the 

risks involved in trading in any Financial Instruments, he should not trade at all. 

The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase 

and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk. 

 

2. General Risks 

The Client is warned of the following risks: 

(a) iFOREX Europe does not and cannot guarantee the initial capital of the Client’s portfolio or its value or any money 

invested in any Financial Instrument. 

(b) The Client should acknowledge that, regardless of any information which may be offered by iFOREX Europe, the 

value of any investment in Financial Instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even probable 

that the investment may become of no value. 

(c) Information of the previous performance of a Financial Instrument does not guarantee its current and/or future 

performance. The use of historical data does not constitute a binding or safe forecast as to the corresponding 

future performance of the Financial Instruments to which the said information refers. 
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(d) The Client is hereby advised that the transactions undertaken through the dealing services of iFOREX Europe may 

be of a speculative nature. Large losses may occur in a short period of time. 

(e) Some Financial Instruments may not become immediately liquid as a result for example of reduced demand and 

the Client may not be in a position to sell them or easily obtain information on the value of these Financial 

Instruments or the extent of the associated risks. 

(f) When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client’s country of residence, 

any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance. 

(g) A Financial Instrument on foreign markets may entail risks different to the usual risks of the markets in the Client’s 

country of residence. In some cases, these risks may be greater. The prospect of profit or loss from transactions 

on foreign markets is also affected by exchange rate fluctuations. 

(h) A Derivative Financial Instrument (i.e. option, future, forward, swap, CFD, NDF) may be a non delivery spot 

transaction giving an opportunity to make profit on changes in currency rates, commodity, stock market indices 

or share prices called the underlying instrument. The value of the Derivative Financial Instrument may be directly 

affected by the price of the relevant underlying instrument. 

(i) The Client must not purchase a Derivative Financial Instrument unless he is willing to undertake the risks of loosing 

entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred. 

(j) The insolvency of iFOREX Europe or of a Bank or Broker used by iFOREX Europe to effect its transactions may lead 

to the Client’s positions being closed out against his wishes. 

(k) Under certain market conditions it may be difficult or impossible to execute an order. 

(l) A Bank or Broker through whom iFOREX Europe may deal with could have interests contrary to the Client’s 

interests. 

(m) The Client’s attention is expressly drawn to currencies traded so irregularly or infrequently that it cannot be certain 

that a price will be quoted at all times or that it may be difficult to effect transactions at a price which may be 

quoted owing to the absence of a counter party. 

(n) Trading on-line, no matter how convenient or efficient, does not necessarily reduce risks associated with currency 

trading. 

(o) There may be situations, movements and/or conditions occurring at weekend, in the beginning of week or intra-

day after release of significant macroeconomic figures, economic or political news that make currency markets to 

open with price levels that may substantially differ from previous prices. In this case, there exists a significant risk 

that orders issued to protect open positions and open new positions may be executed at prices significantly 

different from those designated. 

(p) There is a risk that the Client’s trades in Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any other 

duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. iFOREX Europe does not warrant 

that no tax and/or any other stamp duty will be payable. The Client should be responsible for any taxes and/or 

any other duty which may accrue in respect of his trades. 
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(q) Before the Client begins to trade, he should obtain details of all commissions and other charges for which the 

Client will be liable. If any charges are not expressed in money terms (but for example as a dealing spread), the 

Client should ask for a written explanation, including appropriate examples, to establish what such charges are 

likely to mean in specific money terms. 

(r) iFOREX Europe may be required to hold the Client’s money in an account that is segregated from other clients and 

iFOREX Europe’s money in accordance with current regulations, but this may not afford complete protection. 
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Risk Disclosure and Warnings Notice relating to Transactions in CFDs 

1. Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs 

All Clients wishing to invest in Contracts for Differences (CFDs) should carefully read this document. However, it is noted 

that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other significant aspects 

involved in dealing in CFDs. The Client should be aware of all the risks associated with trading on margin, and seek 

advice and consultation from an independent financial advisor if he/she has any doubts. iFOREX Europe does not 

provide such advice. If the Client does not understand the risks involved in trading in CFDs, he/she should not trade at 

all.  

It is emphasized that for many members of the public dealings in CFDs will not be appropriate. The Client should not 

engage in any dealings directly or indirectly in CFDs unless he/she knows and understands the features risks involved 

in them and that he/she may lose entirely all of his/she’s money.   

The Client is warned of the following risks: 

(a) CFDs are derivative financial instruments, where their price is derived from the price of the underlying instrument 

to which the CFDs refer (for example currency, commodities, stocks, metals, indices etc). Derivative financial 

instruments and related markets can be highly volatile. The prices of CFDs and the underlying instrument may 

fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in conditions, none of 

which can be controlled by the Client or iFOREX Europe. Under certain market conditions it may be impossible for 

a Client’s order to be executed at declared price leading to losses. The prices of CFDs will be influenced by, 

amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and 

trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing 

psychological characteristics of the relevant market place. 

(b) Some of the CFDs underlying instruments may not become immediately liquid as a result of reduced demand for 

the underlying instrument and Client may not be able to obtain the information on the value of these or the extent 

of the associated risks. 

(c) Trading in CFDs is speculative and involves a high degree of risk. In particular because it will be conducted using a 

margin (which covers only a small percentage of the value of the underlying asset being traded), as such, even 

small price changes in the underlying assets/products of CFDs can result in significant losses. You should be aware 

that by trading with CFDs and forex you may lose the margin held at iFOREX Europe that serves for the purposes 

of collateral for opening and maintaining your trading positions. 

(d) Therefore, trading in forex and CFDs is appropriate only for persons who: (I) understand and are willing to assume 

the economic, legal and other risks involved in such transactions; and (II) are financially able to withstand losses 

of their initial margin funds and any additional funds transferred to iFOREX Europe to maintain their positions. 

(e) When you engage in CFDs trading you are placing a trade in relation to movements of prices set by iFOREX Europe. 

Prices quoted to you by iFOREX Europe will include a spread, mark-up, or mark-down when compared to prices 

that iFOREX Europe may receive or expect to receive if it were to cover transactions with you by a trade in the 

interbank market or with another counterparty. Be advised that the total impact of spreads may be significant in 

relation to the size of the margin you post and may make it more difficult for you to realize a profit from your 
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trading. You should carefully consider the effect of spreads, mark-ups, or mark-downs on your ability to profit 

from trading. 

(f) The “gearing” or “leverage” available in CFDs and spot forex trading (i.e. the funds iFOREX Europe requires you to 

provide when a position is opened compared to the notional size of trade you can enter into) means that a small 

margin deposit can lead to large losses as well as gains. It also means that a relatively small movement can lead 

to a proportionately much larger movement in the size of any loss or profit which can work against you as well as 

for you. 

(g) You may lose all amounts you deposit with iFOREX Europe as margin. The placing of certain orders (e.g. “stop-

loss” or “limit” orders) and the compulsory stop out limit offered by iFOREX Europe as per paragraph (k) below, 

that are intended to limit losses to certain amounts may not always be effective because market conditions, gaps 

in market prices or technological limitations may make it impossible to execute such orders, or to execute such 

orders at the declared price. Please also note that for all orders you may sustain the loss (which your order is 

intended to limit) in a short period of time. In other cases the execution of a Stop Loss Order may be worse than 

its stipulated price and the realized losses can be larger than expected. 

(h) You unreservedly acknowledge and accept that, regardless of any information which may be offered by iFOREX 

Europe, the value of any investment in financial instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even 

probable that you may lose all the money that you deposited. 

(i) You have to pay to iFOREX Europe all losses you sustain as well as all other amounts payable under the terms and 

conditions for CFDs trading. If you decide to engage in CFDs and/or forex trading, you must accept this degree of 

risk. 

(j) CFDs Transactions have a contingent liability, and the Client should be aware of the implications of this in particular 

the margining requirements of iFOREX Europe. Clients are required to deposit funds in their trading account in 

order to open a position. The Margin requirement will depend on the underlying instrument of the CFDs. Margin 

requirements can be fixed or calculated from current price of the underlying instrument, it can be found on the 

website of iFOREX Europe. 

(k) Should the margin capital be insufficient to hold current positions open, the Client may be asked to deposit 

additional funds at short notice or reduce exposure. Failure to do so in the time required may result in the 

liquidation of positions at a loss and the Client will be liable for any resulting deficit. With regards to transactions 

in CFDs, iFOREX Europe has the discretionary right to automatically close one or more positions at market prices 

if equity reaches a level equal to or below 50% of the used margin. 

(l) Transactions in CFDs are not undertaken on a recognized or designated investment exchange but they are 

undertaken through iFOREX Europe’s trading systems whereby execution is effected via iFOREX Europe and, 

accordingly, they may expose the Client to greater risks than exchange transactions. While some off-exchange 

markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non transferable derivatives may involve greater risk 

than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open 

Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an 

off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. Bid prices and Ask prices need not be quoted, and, 

even where they are, they will be established by the counterparty in these instruments and consequently it may 

be difficult to establish what is a fair price. 
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(m) You can only engage in CFDs and/or forex trading with iFOREX Europe in currencies, commodities and indexes that 

are offered by iFOREX Europe. iFOREX Europe does not undertake to continue to offer all such currencies, indexes 

and/or commodities. The markets iFOREX Europe offers (and its prices) are derived from underlying prices quoted 

in the interbank market or other recognized markets for such currencies and/or commodities. iFOREX Europe has 

no control over movements in the underlying prices which may be volatile and unpredictable. Those movements 

will affect iFOREX Europe’s prices, whether or not you can open or close a position and the price at which you can 

do so. 

(n) iFOREX Europe may have access to information that is not available to you, may have acquired trading positions 

at prices that are not available to you, and may have interests different from your interests. iFOREX Europe does 

not undertake any obligation to provide you with market or other information we possess, nor to alter or refrain 

from our own trading. 

(o) iFOREX Europe does not and cannot guarantee the initial capital of your portfolio or its value at any time or any 

money invested in any financial instrument. 

(p) Information of the previous performance of a CFD or of any underlying asset of a CFD does not guarantee its 

current and/or future performance. The use of historical data does not constitute a binding or safe forecast as to 

the corresponding future performance of the CFD to which the information refers. 

(q) Some CFDs may not become immediately liquid and as a result you may not be in a position to sell them or easily 

obtain information on the value of these CFDs or the extent of the associated risks. 
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Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies 

All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency CFDs 

involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs: 

(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly, 

widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a short 

period of time. 

(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex, 

extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and 

understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have the 

necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount. 

(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit iFOREX Europe’s 

trading conditions page. 

(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other 

significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks 

associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial advisor 

if he/she has any doubts. iFOREX Europe does not provide such advice. If the Client does not understand the risks 

involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all. 

  

https://www.iforex.eu/trading-conditions
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Additional Risk Disclosure 

1. Third Party Risks 

(a) iFOREX Europe may pass money received from the Client to a third party (e.g. a bank) to hold or control in order 

to effect a Transaction through or with that person or to satisfy the Client’s obligation to provide collateral (e.g. 

initial margin requirement) in respect of a Transaction. iFOREX Europe has no responsibility for any acts or 

omissions of any third party to whom it will pass money received from the Client. 

(b) The third party to whom iFOREX Europe will pass money may hold it in an omnibus account and it may not be 

possible to separate it from the Client’s money, or the third party’s money. In the event of the insolvency or any 

other analogous proceedings in relation to that third party, iFOREX Europe may only have an unsecured claim 

against the third party on behalf of the Client, and the Client will be exposed to the risk that the money received 

by iFOREX Europe from the third party is insufficient to satisfy the claims of the Client with claims in respect of the 

relevant account. iFOREX Europe does not accept any liability or responsibility for any resulting losses. 

(c) Client money might be held outside of the European Economic Area and may be subject to the law of a jurisdiction 

of that territory, and clients’ rights may differ accordingly. 

(d) iFOREX Europe may deposit client money with a depository who may have a security interest, lien or right of set-

off in relation to that money. 

(e) A Bank or Broker through whom the Company may deal with could have interests contrary to the Client’s Interests. 

 

2. Charges and Taxes 

(a) There is a risk that the Client’s trades in Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any other 

duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. iFOREX Europe does not warrant 

that no tax and/or any other stamp duty will be payable. The Client is responsible for any taxes and/or any other 

duty which may accrue in respect of his trades. 

(b) Before the Client begins to trade, he should obtain details of all commissions and other charges for which the 

Client may be liable. If any charges are not expressed in money terms (but for example as a dealing spread), the 

Client should ask for a written explanation, including appropriate examples, to establish what such charges are 

likely to mean in specific money terms. 

(c) Before the Client begins to trade, he/she should obtain details of all commissions and other charges for which the 

Client will be liable, which may be found on iFOREX Europe’s website. Some charges may not be expressed in 

money terms but for example as a dealing spread. 

 

3. Technical Risks 

(a) If the Client undertakes transactions on an electronic system, he will be exposed to risks associated with the 

system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system failure may 

be that his order is either not executed according to his instructions or it is not executed at all. iFOREX Europe 

does not accept any liability in the case of such a failure. 
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(b) The Client shall be responsible for the risks of financial losses caused by failure of information, communication, 

electronic or other systems. 

(c) iFOREX Europe has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic 

addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between 

iFOREX Europe or any other party, using the internet or other network communication facilities, telephone, or any 

other electronic means. 

(d) The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by e-mail is not protected from any 

unauthorized access. 

(e) At times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected over the phone or the Trading 

Platform, especially in fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released). 

(f) The Client acknowledges that the internet may be subject to events which may affect his access to iFOREX Europe 

Website and/or Trading System, including but not limited to interruptions or transmission blackouts, software and 

hardware failure and internet disconnection. iFOREX Europe is not responsible for any damages or losses resulting 

from such events which are beyond its control or for any other losses, costs, liabilities, or expenses (including, 

without limitation, loss of profit) which may result from the Client’s inability to access iFOREX Europe Website 

and/or Trading System or delay or failure in sending Orders or Transactions. 

(g) iFOREX Europe is not an Internet Service Provider and cannot be responsible for not fulfilling any obligations with 

its Clients because of internet connection failures or public electricity network failures or hacker attacks. 

(h) The Client is warned that when trading in an electronic platform he assumes risk of financial loss which may be a 

consequence of amongst other things: 

• Failure of Client’s devices, software and poor quality of connection; 

• iFOREX Europe’s or Client’s hardware or software failure, malfunction or misuse; 

• Improper work of Client’s equipment;  

• Wrong setting of Client’s terminal;  

• Delayed updates of Client’s terminal. 

(i) In connection with the use of computer equipment and data and voice communication networks, the Client bears 

the following risks amongst other risks in which cases iFOREX Europe has no liability of any resulting loss: 

• Power cut of the equipment on the side of the Client or the provider, or communication operator (including 

voice communication) that serves the Client. 

• Physical damage (or destruction) of the communication channels used to link the Client and provider 

(communication operator), provider, and the trading or information server of the Client. 

• Outage (unacceptably low quality) of communication via the channels used by the Client, or the channels used 

by the provider, or communication operator (including voice communication) that are used by the Client. 

• Wrong or inconsistent with requirements settings of the Client terminal. 
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• Untimely update of the Client Terminal. 

• When carrying out transactions via the telephone (land or cell phone lines) voice communication, the Client 

runs the risk of problematic dialing, when trying to reach an employee of the broker service department of 

iFOREX Europe due to communication quality issues and communication channel loads. 

• The use of communication channels, hardware and software, generate the risk of nonreception of a message 

(including text messages) by the Client from iFOREX Europe. 

• Trading over the phone might be impeded by overload of connection. 

• Malfunction or non-operability of the trading system (platform), which also includes the Client Terminal. 

• Outage (unacceptably low quality) of communication via the channels used by iFOREX Europe, in particular 

physical damage (destruction) of the communication channels by third parties. 

(j) In connection with the use of the mobile trading platform, the Client bears risks related to mobiles’ technology 

such as delays, communication failure, risk of having the mobile device being used by a third person, in which 

cases iFOREX Europe has no liability of any resulting loss. 

 

4. Trading Platform 

The Client acknowledges that the only reliable source of Quotes is that of the live Server feed. Quotes in the Client terminal 

are not a reliable source of information, since the connection between the Client terminal and the server may be disrupted 

at some point and some of the quotes simply may not reach the Client terminal. 

The Client acknowledges that when the Client closes the order placing/modifying/deleting window or the position 

opening/closing window, the instruction, which has been sent to the Server, shall not be cancelled. 

 

5. Force Majeure Events 

In case of Force Majeure Events the Client shall accept the risk of financial loss. 

 

6. Insolvency 

iFOREX Europe’s insolvency or default, may lead to positions being liquidated or closed out without the Client’s consent. 

In certain circumstances, the Client may not get back the actual assets which he lodged as collateral and he may have to 

accept any available payments in cash. 

 

7. Foreign Currency 

When a financial instrument traded in a currency other than the currency of the Client’s country of residence, any changes 

in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses for the Client. 
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If there is anything you do not understand, please contact our Customer Services Team on cs@iforex.eu. 

iCFD Limited 
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