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A Hitelfelvétel kondíciói 

A DEGIRO azon esetekre tartja fent a Hitel-felvételi szolgáltatást, amikor az Ügyfélnek nem áll 

rendelkezésére elegendő Egyenleg az adott valutában a Befektetési szolgáltatásokról szóló 

Szerződéshez tartozó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére. Az Ügyfél a Hitel felvételi szolgáltatás 

keretében az egyeztetett Határértékeken és korlátozásokon belül készpénzben nyilvántartott hitelt 

tarthat fent. A DEGIRO e szolgáltatáshoz a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződés 

kiegészítéseként állította össze a Hitel felvételről szóló Függeléket. A Hitel felvételről szóló Függelék 

a ’Hitelfelvétel elfogadó űrlapból’ és a ’ Hitelfelvétel kondícióiból’ áll. A Hitel felvételről szóló Függelék 

az Ügyfélszerződés részét képezi. 

1. fejezet Meghatározások 

A Hitel felvételről szóló Függelékben nagy kezdőbetűvel írott fogalmak jelentése a Befektetési 

szolgáltatásokat elfogadó űrlapon és a Befektetési szolgáltatások feltételeiben vannak meghatározva. 

2. fejezet Szerződéses viszony 

2.1 Elfogadás 

Mielőtt az Ügyfél jogosulttá válna arra, hogy az egyenlegen belül hitelt is tartalmazzon a számlája egy 

vagy több valutában, először a DEGIRO belső ügyfelek elfogadására vonatkozó eljárása szerint el 

kell fogadni az e szolgáltatás igénybevételére való alkalmasságát. Az Ügyfél elfogadására a Hitel 

felvétel elfogadó űrlap aláírása előtt vagy után egyaránt sor kerülhet. A DEGIRO emellett kiegészítő 

feltételeket is támaszthat az Ügyféllel szemben. 

2.2 Befektetési szolgáltatásokról szóló információ 

A Hitel felvételről szóló Függeléket a Befektetési szolgáltatásokról szóló információknak a DEGIRO 

Hitel felvételi szolgáltatásaira vonatkozó részeivel összefüggésben kell értelmezni. 

2.3 Módosítás  

A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződésben foglaltak értelmében időről-időre 

módosíthatja az általa kötött megállapodásokat. A DEGIRO tájékoztatja az Ügyfelet az anyagi jellegű 

módosításokról. Az Ügyfél a DEGIRO weboldalán mindig elolvashatja, és onnan letöltheti a 

hitelfelvétel feltételeinek legfrissebb változatát. 
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3. fejezet Hitel felvétel 

3.1 Hitel felvétel 

A Hitel felvétel olyan szolgáltatás, ahol az Ügyfél a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződésben 

foglalt feltételek és Határértékek figyelembevételével ismételten pénzt kérhet hitelt és fizethet vissza. 

A DEGIRO a Határértékekre vonatkozóan felhívja az Ügyfél figyelmét a Befektetési szolgáltatásokról 

szóló további információkban található "Margin” érték, kockázat, hitelfelvétel és értékpapír-hitelezés" 

című dokumentumra. Az egyenleget ebben az esetben a DEGIRO fedezetként a Befektetési 

szolgáltatások feltételeiben foglaltak alapján jelzálog terheli. A felvehető hitel mértéke változik az 

Egyenleg értékének változásának függvényében. A Készpénzterhelés "automatikus" szolgáltatás. 

Minden olyan esetben, amikor az Ügyfélnek a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződés 

értelmében fizetési kötelezettsége keletkezik olyan valutában, amelyben az Ügyfélnek az adott 

pillanatban nem áll elegendő a rendelkezésre, a DEGIRO az összeget az adott valutában hitel 

keretében bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Minden olyan esetben, amikor az Ügyfél pénzt utalt a 

Központi számlára, és - kivéve abban az esetben, ha az átutalási megbízásra az alábbi, 3.2. 

alpontban leírt módon kerül sor - amikor az Ügyfélnek fizetési joga keletkezik, akkor a kapott összeg 

automatikusan a hitel összegének csökkentését eredményezi az adott pénznemben. 

3.2 Átutalási megbízás a Bankszámlára 

Amikor az Ügyfél egy olyan, az Ellenszámlára irányuló készpénz-átutalási megbízást kezdeményez a 

DEGIRO-nál, melynek összege meghaladja az adott valutában rendelkezésére álló Egyenleg 

összegét, akkor a Megbízás (1) arra a részre vonatkozóan az Ügyfél Money Market Fund-ban, adott 

valutában történő Részesedés-vásárlásának és (2) az azt követő első Kereskedési napon a Money 

Market Fund-ban, adott valutában történő Részesedés-eladásnak minősül a kívánt átutalás 

összegéig. Az értékesítési tranzakcióból származó jövedelmet az Ügyfél Ellenszámlájára könyvelik.  

3.3 Deviza 

Ha az Ügyfél az AutoFX szolgáltatást veszi igénybe, akkor a DEGIRO az Ügyfél számlájának alap 

fizetőeszközétől eltérő devizában történő fizetési kötelezettségei esetén automatikusan az Ügyfél 

számlájának helyi fizetőeszközére számítja át a fizetési kötelezettségeket. Azon Külföldi devizák 

esetében, amelyekben az Ügyfél nem használja az AutoFX szolgáltatást, az Ügyfél Egyenlegét az 

adott Külföldi devizában terhelik meg az adott összeggel. Figyelem: ez azt jelenti, hogy amennyiben 

az Ügyfél nem használja az AutoFX szolgáltatást, akkor tartozása keletkezhet a különböző 

pénznemekben, míg más pénznemek esetében éppenséggel pozitív az egyenleg. Az Ügyfél által 

kívánt befektetési stratégiáról is lehet szó, de ez azt is jelenti, hogy az Ügyfél kamatot fizet az egyes 

negatív egyenlegek után. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy kikapcsolja az AutoFX-et, akkor az 

Ügyfél felelőssége, hogy a pozíciókat devizában kezelje úgy, hogy elvégzi az általa kívánt deviza 

vételt és eladást. 

3.4 Megbízások 

A DEGIRO az Ügyfél valamennyi Megbízása esetén előzetesen ellenőrzi, hogy azok nem haladják-e 

meg az adott határértékeket. Amennyiben a megszabott határértéken és feltételeken belül elegendő 

mozgástér áll rendelkezésre, és amennyiben az adott külföldi fizetőeszközt meg tudja szerezni, akkor 

a DEGIRO a megbízást elfogadja. Amennyiben az adott határérték és feltételek esetén csak a 

megbízás részleges teljesítésére van lehetőség, akkor a DEGIRO-nak jogában áll, de nem köteles a 

megbízást csak részben teljesíteni. 
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3.5 Kamat 

Az Ügyfél a hitel igénybevétele fejében kamatot fizet a DEGIRO-nak. A DEGIRO által felszámított 

kamat változó, és valutánként különböző. A kamatot az Ügyfél bármikor megtekintheti a Befektetési 

szolgáltatásokról szóló információkban található Díjak című dokumentumban. A fizetendő kamatok 

módosítása a közzététel napjától számítva kötelező érvényű. Ha egy valutával kapcsolatban nem 

szerepel eltérő szabályozás a Díjak című dokumentumban, akkor a DEGIRO évi 360 naptári nap és 

az aktuális hónap napjai alapján számítja ki a kamatot. A kamatot havonta levonják az Egyenlegből. 

A DEGIRO kamaton túl más költséget nem számít fel készpénzterhelés esetén. 

3.6 Áttekintés 

A hitel futamideje alatt a WebTrader felületen, a Webtrader fiókjában az Ügyfél mindig megtekintheti 

devizánkénti tartozása összegét. 

4. fejezet Execution only (Csak végrehajtás) 

4.1 Execution only 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DEGIRO a szolgáltatásait csak végrehajtás (angolul: 

Execution Only) alapon nyújtja, vagyis a DEGIRO nem ad befektetési tanácsokat. Az Ügyfél 

megbízásai a DEGIRO rendszerei által automatikusan kerülnek feldolgozásra és a rendszer csak a 

Felek által megegyezetteket, illetve a Határérték betartását ellenőrzi. A DEGIRO nem ellenőrzi az 

Ügyfelet annak vagyonára, befektetési portfóliójára illetve befektetési céljaira vonatkozóan. Az Ügyfél 

megbízásaiért és a nyitott pozíciók folyamatos felügyeletéért kizárólag az Ügyfél felel  

 
4.2 Hitel felvétel tőkeáttétel esetén 

A felvett hitellel kiegészített pénzzel nagyobb lehet a befektetés, de a kockázat is nagyobb, hiszen az 

Ügyfél tőkeáttétellel végzi a befektetést. Fennáll a veszélye, hogy a veszteség nagyobb lesz a 

befektetett összegnél és így a befektetés helyén tartozás marad fent. Minél nagyobb összegű hitelt 

vesz fel a befektetéshez, annál érzékenyebb lesz a portfolió az árfolyam-ingadozásra és a veszteség 

annál gyorsabban vezet a teljes portfólió likvidálásához. Érdemes tehát (a személyes kockázati 

profiltól függően) korlátozni a hitel felvétel mértékét. 

4.3 Ismeretek és információk 

Az Ügyfél kijelenti, hogy a fentieket érti, és ismeri a hitelezett pénzösszeg befektetésével együtt járó 

kockázatokat. Az Ügyfél megerősíti, hogy elviseli a befektetések miatt elszenvedett veszteséget. Az 

Ügyfél kijelenti, hogy tanulmányozta és megértette a Befektetési szolgáltatásokról szóló 

információkban olvasható, Befektetési szolgáltatások című dokumentumban található "Hitelfelvétel" 

című fejezetet. 

4.4 Figyelmességi kötelezettség 

Az Ügyfél ezennel igazolja, hogy körültekintő módon veszi igénybe a DEGIRO szolgáltatásait, és 

ügyel arra, hogy ne hajtson végre olyan tranzakciót, illetve ne fogadjon el olyan pozíciót, mely 

meghaladja a saját terhelhetőségét, vagy nem illeszkedik az Ügyfél befektetési céljaihoz, vagy 

befektetési portfóliójához. Az Ügyfél ezennel igazolja, hogy nem végez olyan tranzakciókat, 

amelyeket nem ismer megfelelő mértékben, és nincs kellő rálátása azokra. Az Ügyfél szorosan követi 

a hitelezett összegeket és az azokból finanszírozott pozíciókat. Az Ügyfél a pozíciók zárásával, vagy 
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pénz beutalásával avatkozik be, ha ez szükségessé válik a határértékek túllépésének megelőzése 

céljából. 

5. fejezet Kockázat és fedezeti érték 

5.1 A hitel fedezete 

A hitel használatára folyamatosan elegendő Fedezeti értéket kell fenntartani. A DEGIRO sok más 

brókerrel ellentétben nem kizárólag fedezeti aránnyal dolgozik, ahol például az értékpapír-portfólió 

értékének legfeljebb 80%-a vehető fel hitelként, hanem kockázati rendszert is alkalmaz, mely 

Fedezeti és Kockázati értékekkel dolgozik. Ennek része a hitelfelvétel is. A Fedezetek és a 

Kockázatok részletes leírása és magyarázata a Befektetési szolgáltatásokról szóló információk 

"Margin” érték, kockázat, hitelfelvétel és értékpapír-kölcsönzés" című dokumentumában található. 

5.2 Határértékek 

Az Ügyfél elfogadja, hogy kizárólag ő felel azért, hogy a rá érvényes és a Hitelfelvételre vonatkozó 

határértékeket ne lépje túl. Az Ügyfél körültekintő módon tesz eleget e felelősségének, valamint nem 

végez el olyan tranzakciókat, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy a határértékek túllépését 

eredményezhetik. Az Ügyfél napi rendszerességgel, szorosan követi egyenlege állapotát, és pozíciók 

zárásával, vagy a fedezet emelésével avatkozik be, ha ez szükségessé válik a határértékek 

túllépésének megelőzése céljából. 

5.3 Pótbefizetés 

A hitelezett pénzzel indított befektetések esetén nagy értékingadozás tapasztalható. Az árfolyam-

ingadozások miatt a számla gyorsabban túllépheti a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződés 

hatálya alá eső határértéket. A határértékek túllépése történhet a Fedezeti érték kiszámításában 

bekövetkező módosítások miatt, valamint az alkalmazandó határértékek DEGIRO általi 

módosításával, illetve a kamatok és költségek elkönyvelésével is. Az Ügyfél kijelenti, hogy erről 

tudomása van. Az Ügyfél ezennel igazolja, hogy egy vagy több határérték túllépése esetén a 

DEGIRO első kérésére azonnal pótbefizetést hajt végre az egyenlegre, valamint megerősíti, hogy 

ehhez elegendő eszközzel rendelkezik. 

5.4 A DEGIRO általi beavatkozás 

A DEGIRO felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a DEGIRO a szerződésben rögzített határérték Ügyfél 

általi túllépése esetén a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződésben foglaltak és a Befektetési 

szolgáltatásokról szóló információk "Margin” érték, kockázat, hitelfelvétel és értékpapír-kölcsönzés" 

című dokumentumában részletesen leírtak szerint beavatkozhat. 

6. fejezet Azonnali behajthatóság 

6.1 Hitelfelvételi limit 

Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződésben foglaltak szerint a DEGIRO a hitelfelvétel 

határértékének módosítási jogát fenntartja. Ez azt is jelenti, hogy az Ügyfélnek kötelezettsége 

keletkezhet a Hitel felvételi szolgáltatás keretében felvett hitel teljes vagy részleges visszafizetésében 

a DEGIRO áltat meghatározottak alapján. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti e kötelezettségét, a 

DEGIRO-nak joga van a Határérték átlépéssel kapcsolatos eljárás a Befektetési szolgáltatásokról 
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szóló Szerződésben és a ”Margin” érték, kockázat, hitelfelvétel és értékpapír-kölcsönzésben leírtak 

szerinti megkezdésére. 

6.2 Azonnal behajtható 

A Készpénztartozások azonnal behajthatók, ha fennáll az alábbi körülmények bármelyike:  

 az Ügyfél csődöt vagy fizetésképtelenséget jelent, vagy a természetes személyek adósság-

átütemezéséről szóló törvényben foglaltak vonatkoznak rá; 

  az Ügyfél elhalálozása esetén; 

 az Ügyfél többé nem jogosult rendelkezni a vagyona felett; 

 az Ügyfél Egyenlegét (vagy annak egy részét), illetve eszközeinek egy bizonyos anyagi 

részét lefoglalták; 

 az Ügyfél megszegte az Ügyfélszerződésben foglalt anyagi kötelezettségeit. 

6.3 Kamat 

Amennyiben a készpénztartozásokkal a határértékeket lépik túl, vagy ha az összegek azonnal 

behajthatók, akkor a Készpénztartozás szóban forgó részére a Befektetési szolgáltatásokról szóló 

információkban található "Díjak" című dokumentumban meghatározott kamat követelhető.  

7. fejezet Értékpapír állomány harmadik fél részére és kölcsönzési jog 

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a DEGIRO jogosult arra, hogy a felhasznált Értékpapír- és 

Pénztartozásokkal, illetve a derivatívak kockázatával arányos Értékpapírokat és készpénzt tartson a 

SPV Long Short-on keresztül az Ügyfél számára. Az SPV Long Short-on tartott pozíciókra a 

Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződésben található 4.5. és 9. fejezet (Értékpapír állomány 

harmadik fél részére és kölcsönzési jog) vonatkozik az Ügyfél profiltól függetlenül. 

8. fejezet Időtartam és megszűnés 

A Felek a Hitelfelvétel kondíciói Függeléket határozatlan időre kötik. A Hitelfelvételről szóló 

Függeléket bármelyik fél bármikor, egy hónapos felmondási határidővel felmondhatja. A 

Hitelfelvételről szóló Függelék a Befektetési szolgáltatásokról szóló Szerződés megszűntekor 

automatikusan megszűnik. 
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