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Vállalkozói ajánlataink, akcióink
MKV számlacsomagokra vonatkozó számlanyitási,
valamint online cégkivonat lekérdezési akció

2017. július 01 - 2017. december 31.
Újraindítottuk
a vállalkozói és társasházi standard számlacsomagokra
vonatkozó akciókat:
•

6 havi számlanyitási akció (fióki)
2017. július 01. és december 31. között, OTP fiókban történő
vállalkozói (kivéve Gold) vagy társasházi számlacsomag nyitásakor a
számlanyitás

hónapjától

bankszámlakivonat

kezdve

–

igénybevétele

hitelesített

elektronikus

esetén

–

6 hónapon keresztül nem számítjuk fel a számlavezetési havidíjat.
•

Online cégkivonat lekérdezési akció
Ráadásul 2017. december 31-ig új vállalkozói számlacsomag nyitása esetén az online cégkivonat lekérdezés díját sem
számítjuk fel.

Az akciós kedvezményt azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik 2016. június 30-át követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve
fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.

Vállalkozói ajánlataink, akcióink
Online számlanyitási akció, valamint kedvezményes
eBIZ by OTP Business szolgáltatás

2017. április 18. - 2017. december 31-ig
•

12 havi számlanyitási akció
Amennyiben az otpbusiness.hu honlapon online kezdeményezi
vállalkozói számlacsomag nyitását (kivéve Gold számlacsomag),

és 2017. december 31-ig bankfiókunkban aktiválja, 12 hónapon
keresztül elengedjük a számlacsomag havidíját elektronikus
bankszámlakivonat igénylése esetén*!

2017. március 01. – 2018. február 28.
•

Regisztráljon a kedvezményes eBIZ by OTP Business szolgáltatásra

Az OTP Business promóciós ajándékaként az első három
hónapban havidíj-mentesen** veheti igénybe az eBIZ by OTP
Business online pénzügyi szolgáltatást, melynek használatával Ön
egy felületen láthatja el vállalkozásával kapcsolatos pénzügyi
teendőit.
*Az akciós kedvezményt azon vállalkozások vehetik igénybe, melyek a számlanyitást megelőzően nem rendelkeztek pénzforgalmi, illetve
fizetési számlával az OTP Bank Nyrt.-nél, és számlájuk 2017. december 31-ig bankfiókban aktiválásra kerül.
**A 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti promóciós időszakban történt regisztráció esetében, a regisztrációt követő első három
hónapban az „S” csomag havi előfizetési díja 0 forint, ezt követően az www.otpebiz.hu weboldalon közzétett díjszabás szerint.
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Kártyaelfogadási szolgáltatás
Az OTP Bank Nyrt. bankkártyát elfogadó hálózata ma már országszerte több ezer fizikai - és internetes kereskedőt
foglal magában. A magyar piacon egyedülállóan, szinte minden kártyatípus elfogadását tudjuk biztosítani. POS és
VPOS termináljainkat kedvező feltétellel ajánljuk.

Elfogadható kártyatípusok:
•
•
•
•

Visa kártyák
Electron kártyák
VPAY kártyák
MasterCard kártyák

•
•
•
•

Maestro kártyák
American Express kártyák (Magyarországon kizárólagos
joggal)
JCB kártyák*
Union Pay kártyák*

A POS terminál használata kényelmes és biztonságos. Az OTP Bank által telepített terminálok alkalmasak egyéb,
nem bankkártya termékek (egészségpénztári kártyák, Cafeteria, Erzsébet - és SZÉP kártyák) elfogadására is.

POS terminál telepítésének előnyei:
•
•
•
•
•
•
•
•

egy elfogadási és pénzügyi elszámolási csatorna valamennyi, Magyarországon forgalomban levő kártyatípusra
gyors tranzakció végrehajtás
chip kártya elfogadás
érintésmentes kártya elfogadás
térítésmentes POS telepítés és hálózat kialakítás
térítésmentes üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás
versenyképes jutalék és POS bérleti díj
gyors elszámolás

ÚJDONSÁG: Államilag támogatott kedvezményes POS terminálra, extra kedvező kondíciókkal köthető szerződés, 2017.
december 31-ig.
*Kizárólag fizikai kártyaelfogadás esetén
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OTP Kereskedelmi Faktoring kisvállalkozásoknak
Az OTP Bank mikro- és kisvállalati ügyfelek számára nyújtott Kereskedelmi Faktoring konstrukciói megoldást jelenthetnek
kintlevőségek csökkentésére, a vállalkozás cash-flow és likviditási helyzetének javítására.
Az OTP Támogatások Faktoring konstrukció keretében Önnek egyes utólag folyósított, a Magyar Államkincstártól (MÁK)

igényelt mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyílik lehetősége faktorálás formájában.

Miért előnyös?
• Gyors: a szerződésekben előírt dokumentumok benyújtását követően vállalkozása néhány napon belül finanszírozáshoz
juthat.
• Rugalmas: a finanszírozás elsősorban a támogatás mértékétől és típusától függ és kevésbé az igénylő pénzügyi adataitól.
• Kiszámítható: a finanszírozás tervezhető, a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a díjstruktúrában nincsenek rejtett

költségek.
• Minimális biztosíték: jellemzően nincs szükség klasszikus banki biztosítékok bevonására.
• Egyszerű és takarékos: a szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni.
• Naprakész információk: ügyfeleink folyamatos naprakész információkhoz juthatnak támogatási összegek beérkezéséről.

eBIZ by OTP Business
eBIZ szolgáltatás
Az eBIZ egy olyan, nem tradicionálisan banki szolgáltatást nyújtó
pénzügyi alkalmazás, amelyen keresztül a vállalkozással
kapcsolatos pénzügyi teendők egy felületen kezelhetők.

Az eBIZ főbb funkciói
•

Számlakiállítás

•

Számlák rögzítése

•

Partnertörzs és –kapcsolattartás

•

Számla befogadása

•

Pénzügyi áttekintő

•

Fizetettség nyomonkövetése

•

Könyvelői kapcsolattartás

Miért előnyös?
• Kényelmes ügyintézés

• Gördülékeny információ áramlás

• Kevesebb adminisztráció

• Biztonságos használat

• Átlátható pénzügyek
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