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Cél

A bankok egyre több és egyre komplexebb megtakarítási formát 
biztosítanak ügyfeleiknek.

Ezeket elektronikus felületeken (internet banking, mobil banking, 
vastag kliens) lehet a legolcsóbban és leghatékonyabban 
kezelni.

Olyan felületek kellenek, amelyek a komplex termékekhez is 
egyszerű kezelést tesztnek lehetővé.



Betétek
Betétmodul: lekötött betétek megtekintése, új lekötés, 

betétfeltörés, betét módosítása

Ügyfélre, ügyfélkörre specializált betétkonstrukciók

Betétkalkulátor, döntéstámogatás



Tartós befektetési számlák

TBSZ számla igénylése, felmondása, lekötés TBSZ számláról



Kombinált megtakarítási termék

Jellemzően befektetési jegyekkel, alapokkal kombinált 
betétlekötések a magasabb kamat érdekében



Értékpapír-funkciók

Portfólió áttekintő

Számlaegyenlegek

Számlatörténet, számlakivonat

MiFID teszt

Részvények, kötvények, befektetési jegyek, állampapírok adás-
vétele

Piaci adatok megjelenítése, grafikonok

Átvezetés



Értékpapír-funkciók elérése

Önálló értékpapír kereskedő felület üzemeltetése vagy

Hagyományos internet bankingbe integrált értékpapír modul

Saját értékpapír kezelő almodul/fül

Teljesen beintegrált szolgáltatás

Önálló felületet üzemeltetni és fejleszteni mindig drágább!

Figyelemfelkeltés a értékpapír-kereskedés szolgáltatásra



MiFID teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt kitöltésének lehetősége.



Portfólió, számlainformációk

Rendelkezésre álló eszközállomány áttekintése, közvetlenül 
vételi, eladási megbízás indítása

Értékpapír kivonatok megnézése, letöltése



Árfolyam információk, grafikonok

Aktuális adatok vagy az internet banking szolgáltatásba integrálva 
vagy link a bank honlapjára.

A grafikon ugyan pontatlan, de könnyen áttekinthető.

portfolio.hu integráció, tőzsdei adatok

Árfolyam-figyelés



Tranzakciók

A rögzítés legyen egyszerű

Kevés adatot kelljen megadni (ISIN kiválasztó)

A beküldés legyen gyors



Custody
Értékpapír-elszámolások kezelése e-banking felületen keresztül



eDemat
Dematerializált értékpapír keletkeztetés, rábocsátás és 

visszavonás teljes körű kezelése webes felületen keresztül.



Összefoglalás

Az internet banking szolgáltatásba integrált értékpapír modul

 jó a banknak, mert egy rendszert kell üzemeltetnie és 
adminisztrálnia több különálló helyett

 kényelmes az ügyfélnek, mert egy rendszert kell használnia, 
egy felhasználó azonosítót kell megjegyeznie

KELER KID, eKID, eDemat

A jelenleg Electrát használó 14 bank és közel 130 
takarékszövetkezet közül

 három bank és számos takarékszövetkezet használja az 
értékpapír modult

 két bank biztosít letétkezelési illetve custody funkciókat



Modern megtakarítási formák kezelése 
e-banking felületeken

Köszönöm a figyelmet!


