
George vagyok.
Nyisd meg értékpapírszámládat.

Kapcsold hozzá szolgáltatásaimhoz!



Befektetések a George-ban

George befektetési kínálatának eléréséhez csatolnod 
kell egy értékpapírszámlát.

Ha számláidnál a csempék között nem látsz értékpapírszámlát, 
kattints a George Store-ra. 

Itt bármely befektetési terméket kiválasztva egy tájékoztató szöveg 
fogad két lehetőséggel melyekkel hozzáadhatsz egy 
értékpapírszámlát George-hoz.



Értékpapírszámla kapcsolása George-hoz

Ha még nincsen az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett 

értékpapírszámlád, akkor azt az Erste értékpapírszámla 

nyitása gombra kattintva online azonnal megnyithatod 

4 lépésben.

Ha van az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlád, de még 

nincsen George-dzsal összekapcsolva, akkor kattints a Befektetési 

szolgáltatások aktiválása gombra. (Az útmutatóban ugorj a 7. oldalra.)



Erste értékpapírszámla nyitása – Személyes adatok

Elsőként gondosan olvasd el Adatkezelési nyilatkozatunkat, melyet a lap alján pipálással tudsz elfogadni.

Második lépésként tölsd ki adataiddal az űrlapot illetve adj meg egy egyedi felhasználónevet, amivel a 

NetBroker-be ( az Erste Befektetési Zrt. kereskedési rendszerébe) tudsz később bejelentkezni.

Az űrlap alján a legördülő menüből válaszd ki, melyik folyószámládról szeretnéd

az átvezetéseket intézni. Ha több folyószámlát is szeretnél értékpapírszámládhoz

kapcsolni, azt ennél a lépésnél állítsd be. A hozzákapcsolt folyószámlákon

később csak egy Erste fiókba személyesen ellátogatva tudsz módosítani.



Erste értékpapírszámla nyitása – MiFID kérdőív kitöltése

A 3. oldalon a MiFID kérdőívet kell kitöltened. Kattintással jelöld meg válaszaidat minden kérdésre. Az 

itt megadott információk alapján tudunk megfelelő befektetési szolgáltatást nyújtani. A kérdőív 

később módosítható, ha ismeretid vagy a befektetéseidet befolyásoló körülmények változnak.

Kitöltéskor a Tovább gombra kattintva egy figyelmeztető üzenettel találkozhatsz, mely szerint a 

válaszaidat inkonzisztensnek találtuk, vagyis az ellentmondásos adatok miatt nem tudjuk 

meghatározni kockázatvállalási jellemzőidet. Válaszaidat az üzenetben az OK gomb megnyomása 

után megváltoztathatod.



Erste értékpapírszámla nyitása – Szerződési feltételek

A kérdőív sikeres kitöltése után láthatod, milyen kockázatvállalási kategóriába kerültél, és ennek 

megfelelően mely termékekhez kaptál hozzáférést. 

Szerződéseidet itt le tudod tölteni és át tudod olvasni. Ha mindent rendben találsz,

akkor a jelölőnégyzet bepipálásával fogadhatod el a szerződésben foglaltakat.

A Véglegesítés gombra kattintva értékpapírszámládat megnyitjuk, és egyből el is

tudod érni a George-ból.

A Véglegesítés gomb csak a dokumentumok letöltése és elfogadása után élesedik.



Befektetési szolgáltatások aktiválása

Ha van az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlád, de még nincsen 

George-dzsal összekapcsolva, akkor kattints a Befektetési szolgáltatások 

aktiválása gombra.



Értékpapírszámla kapcsolás – Szolgáltatás aktiválása

Elsőként a NetBroker bejelentkezési adataidat kell megadnod ahhoz, hogy George szinkronizálni 

tudjon az Erste Befektetési Zrt. online rendszereivel.

Az űrlapon add meg:

NetBroker felhasználónevedet

7 számjegyű NetBroker ügyfélkódodat 

(különbözik a folyószámlád ügyfélkódjától)

NetBroker jelszavadat

Ha nem ismered ezeket az adatokat, próbáld a korábbi leveleidben vagy az Erste 

Befektetési Zrt.-től kapott hivatalos dokumentumokban megkeresni. Ha nem találod, 

kérlek hívd ügyfélszolgálatunkat a 06 1 235 5151 telefonszámon.



Értékpapírszámla kapcsolás – Összekapcsolás megerősítése

Utolsó lépésként jóvá kell hagynod a szolgáltatások összekapcsolását. Erről egy 

nyilatkozatot készítünk neked, melyet kérünk megerősítés előtt tölts le és olvass el.

A megerősítéssel értékpapírszámlád egyből látható lesz George-ban.

Belépési adataid helyes megadása utána egy 4 karakterből álló tranzakciós kódot küldünk SMS-ben 

arra a telefonszámra, amelyet számlanyitáskor adtál meg kollégáinknak.

Az SMS 1 percen belül megérkezik

Ügyelj a kis és nagy betűk különbségeire!



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.


