George vagyok.
Ismerd meg az értékpapírszámlád lehetőségeit!

Kezdőképernyő
Belépéskor egy áttekintő képernyő fogad, ahol a szabad és a befektetett egyenleged látod összesítve.
Portfóliódnál számlád teljes egyenlegét látod. Ez befektetéseid piaci értékének, befektetésre váró szabad

egyenlegednek és az éppen elszámolás alatt lévő befektetéseidnek az összege.
A grafikon portfóliód összetételét mutatja számlák, termékkategóriák és

devizanemek szerinti csoportosításban.
A meghatalmazottként kezelt számlák egyenlegeit a diagram nem tartalmazza.
A külföldi devizában nyilvántartott értékpapírok aktuális értékének átszámítása
forintra az MNB előző napi középárfolyama alapján történik.

Befektetési számlák
A kezdőképernyőn Befektetési számláidnál a saját és a meghatalmazottként kezelt számlák és alszámlák
egyenlegeit külön-külön is láthatod.

A Beállításra kattintva kiválaszthatod, hogy mely számlák jelenjenek meg itt.
Ha még nem nincs TBSZ vagy NYESZ számlád, a Számlanyitásra kattintva a

NetBrokerben újat nyithatsz.
A George App-ban ez a lehetőség
nem érhető el.

Fedezd fel George minden funkcióját!
A funkciókat a menüből éred el. Mobilon a bal felső sarokban nyithatod meg a
Számlák: Befektetési számláid felsorolása (desktop nézetben ezt az
Áttekintés menüből éred el)

Készletek: itt látod a számládon nyilvántartott értékpapírok részleteit.
Keresés és befektetés: böngészhetsz és vételi megbízást is rögzíthetsz
befektetési jegyekre, kötvényekre és strukturált értékpapírokra.
Rendszeres befektetés: itt kezelheted Erste Future megtakarításodat.
Átvezetés: a befektetési számláid és az Erste Banknál vezetett folyószámlád
között mozgathatod a pénzeszközeidet.

jelet megérintve.

Fedezd fel George minden funkcióját!
Tranzakciók: a megbízások visszaigazolásait és könyvelt tételeidet látod 90
napra visszamenőleg. Például részvény eladásnál, ha az a T+n. napon
számolódik el, akkor ide a T+n+1. napon kerül be. Ügyelj rá, hogy az
elszámolás alatt álló tranzakciókat nem tartalmazza a felsorolás, és napi
megbízásaidat akkor is látod, ha azok nem teljesültek.
Kérdőív (MiFID): válaszolj befektetési céljaiddal, ismereteiddel kapcsolatos
kérdéseinkre, hogy a megfelelő termékeket tudjunk ajánlani.

Beállítások: a számláid elnevezését, a hozzájuk tartozó ikont és a
színsémákat módosíthatod. Csak akkor jelenik meg ez a menüpont, ha
kiválasztod valamelyik befektetési számládat.

Remélem, tudtam segíteni!
Ha valamiben továbbra sem vagy biztos, kérlek hívd fel

ügyfélszolgáltunkat a 06 1 235 5151 telefonszámon.
A segédanyagban leírtak nem minősíthetőek befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére,
eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A leírtak célja kizárólag általános információk megismertetése a befektetőkkel. További
információkat Üzletszabályzatunkban és internetes hirdetményünkben találsz, melyek elérhetők az Erste Befektetési Zrt. honlapján
(www.ersteinvestment.hu).
Ha megfontolt befektetési döntésed meghozatalához további tájékoztatásra van szükséged, kérjük, keresd fel munkatársainkat, akik készséggel
állnak rendelkezésedre.
Befektetési döntésed meghozatala előtt mindig alaposan mérlegeld a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolóló
díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat is.
Az Erste Befektetési Zrt. tevékenységi engedélyének száma: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagsággal a Budapesti Értéktőzsdén
rendelkezik.

