
 

OTP SZÁMLAVEZETÉS, HITEL 

OTP Bank Győr, Teleki u. 51. 

Kontakt személy: Vesztergom Benigna vállalkozói osztályvezető Telefon: 70/529-5132 

 

 

Az OTP Bank már több mint 15 éve fordít kiemelt figyelmet a mikro-, kis- és közepes méretű 

vállalkozások pénzügyeire, hiszen ezek a cégek jelentik a magyar gazdaság motorját. Ezért is 
dolgozunk folyamatosan azon, hogy támogathassuk a vállalkozások dinamikus fejlődését, és mint 
megbízható pénzügyi partnerük, hozzájárulhassunk üzleti sikereikhez.  
 
Számlavezetés terén 13 különböző számlacsomaggal állunk rendelkezésükre, melyből segítünk 

kiválasztani az Ön szokásaihoz legközelebb álló ajánlatunkat. Jelenlegi akciónk keretében kiemelten 

kedvezményes számlavezetési ajánlattal kedveskedünk, leendő vállalkozói ügyfeleinek 1 évig elengedjük a 

számlavezetési díjat. Részletes információkat itt talál:  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/MKV/Szamlavezetes 

Kezdeményezze vállalkozói számlacsomag-nyitását online, kényelmesen, gyorsan, otthonról, 
mobiltelefonjáról az alábbi linken: https://otpbusiness.hu/face-ui/lobby/landing#!landing 
 
Hitelre van szüksége, fizetési nehézségei vannak, vagy beruházni szeretne, esetleg ki szeretné 
váltani meglévő hitelét? Vállakozások eltérő igényeire szabott kedvezményes hitel lehetőségekkel 
állunk rendelkezésükre. 

 Amennyiben likviditási problémái vannak, tartalékot szeretne a nem várt eseményekre, a Széchenyi 

Kártya Újraindítási Folyószámlahitel GO a legkedvezőbb megoldás Önnek. Természetesen saját 

termékekkel is várjuk, OTP LendületPlusz Folyószámlahitel vagy az OTP Agrár és Vállalkozói 

Folyószámlahitel is jó megoldás lehet, hogy megtaláljuk Önnek a legkedvezőbb megoldást! 

 Működési költségeit szeretné finanszírozni, vagy megemelkedett kiadásaira keres megoldást, 
akkor jó lehetőség lehet a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel GO vagy OTP Tempó Vállalkozói 

Hitel. 

 Kihasználná a lehetőségeket, vagy beruházást tervezett, akkor a Széchenyi Újraindítási Beruházási 

Hitel GO esetleg a OTP Invest Vállalkozásfejlesztési hitel lehet a megoldás, amit akár szabadon is 
felhasználhat. 

 Kintlévőségei csökkentésére jó megoldás lehet az OTP OTP Standard Plusz Faktoring terméke, 
melynek keretében számlaköveteléseit a Bank megvásárolja. 

 Agrár ügyfeleknek is teljeskörű szolgáltatással állunk rendelkezésre, legyen az támogatás 
előfinanszírozás, folyószámlahitel vagy beruházás. 

Valamennyi hitelünkről részletes tájékoztatást talál honlapunkon: 
https://www.otpbank.hu/portal/hu/MKV/Hitelezes 

OTP Vesztergom Benigna vállalkozói osztályvezető Telefon: 70/529-5132 
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