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Mert hiszünk azokban,
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Miért érdemes az OTP Bankot választani vállalkozóként?
Mikro-és kisvállalatok számára nyújtott értékek
A mikro- és kisvállalkozások méretéhez igazított, és az ügyfelek pénzügyi elvárásai mentén kialakított
számlacsomagokat valamint hiteleket biztosítunk kedvező kondíciókkal.
Az ország legkiterjedtebb fiókhálózatának köszönhetően tanácsadóink a partner vállalkozásokhoz közel várják,
hogy a felmerülő pénzügyi igényekre a legjobb ajánlatokkal szolgáljanak. Sőt, bizonyos esetekben bankfiókon kívüli
tanácsadásra, ügyintézésre is van lehetőség.
Számlacsomagok
Számlacsomagjaink már 99 forintos havidíjtól igénybe vehetőek. A számlacsomagok
kedvezményrendszere az ügyfélszegmens igényei alapján került kialakításra,
Hitelek
Valamennyi jelentősebb államilag támogatott hitelprogram elérhető bankunkban.
Folyószámlahiteleinkkel átmeneti fizetési nehézségek hatékonyan kezelhetőek, míg a
forgóeszköz hiteleink fontos szerepet játszhatnak az üzletélénkítésben, a beruházási
konstrukcióink pedig a hosszabb távú vállalkozásfejlesztésben.

Élen az elektronikus dokumentumkezelésben
A számlanyitáshoz és hitel ügyintézéshez szükséges dokumentumok közül az elektronikus
cégkivonat a bankfiókjainkban is beszerezhető. A számlacsomagokhoz NAV által
elfogadott hitelesített elektronikus számlakivonatot biztosítunk, amely a könyvelő programokba
is integrálható.

Együttműködési lehetőségek
A partner vállalkozások számára teljes körű banki tanácsadást, költséghatékony és magas minőségi színvonalú
szolgáltatásokat nyújtunk. Az OTP Csoport széles kínálati palettája (lízing, ingatlan, egészségpénztár és egyéb
cafeteria elemek is elérhetőek) lehetővé teszi, hogy ügyfeleink valamennyi pénzügyi igényükre egy helyen megoldást
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találjanak.

Mikro- és kisvállalkozások életciklusa és bankunk
ajánlata
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Önerőből vagy hitelből?
A hitel nem feltétlenül egy szükséges rossz – csak akkor ártalmas, ha nem a vállalkozás
tevékenységének bővítéséhez, hatékonyságának javításához használjuk fel.
Viszont nagyon hasznos tud lenni, akkor ha olyan célra használjuk fel, amely bevételt,
hasznot is teremt, hogy a hitelek visszafizethetőek legyenek.
Például:
Ha azért veszünk fel hitelt, hogy egy nagy TV-t vásároljunk, az nem fog bevételt generálni, amiből
visszafizethetnénk, de ha mondjuk egy traktorra veszünk fel hitelt, és a traktor segítségével több földet tudunk
megművelni és így többet keresünk, akkor törlesztve a hitelt, emelkedik az életszínvonalunk.

A hitellel élő gazdaságban a tranzakciókat figyelemmel kísérve jól látható a
növekedés.
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A kitöréshez
aktívan
hozzáa tud
az OTP Bank
A KKV-k 53%
nem elégedett
bankijárulni
hitellehetőségekkel*
43%-a nem kapott a vállalkozásra szabott hitelajánlatot*

Az OTP Bank elébe megy a vállalkozói igényeknek

Konkrét összegű, indikatív hitelajánlat a vállalkozásoknak
3 és 50 millió forint között
OTP kapcsolattal még nem rendelkező vállalkozásoknak is

*Policy Agenda – Ipsos KKV konjunktúra index
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Megkönnyítjük a hitelhez jutást: egyszerűbb ügyintézés
20 napról 10 munkanapra

Egységes hiteligénylési
formanyomtatvány

csökkentettük a hitelelbírálás és
szerződéskötés idejét.
Folyószámlahitelt tudunk adni, azoknak
a kisvállalkozásoknak is, amelyek
korábban nem rendelkeztek nálunk
folyószámlával, és elegendő 1 teljes
lezárt üzleti év

Standardizált hitelbírálati
folyamatok

Kiépítettük szakértői vállalkozói
kapcsolattartói hálózatunkat.
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Megoldást nyújtunk a cégek finanszírozási igényeire

Hitelajánlat

Átmeneti likviditási nehézségekre
OTP LendületPlusz Folyószámlahitel
500 ezer – 75 millió Ft hitelkeret
1 éves futamidő, de meghosszabbítható




OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel



500 ezer – 75 millió Ft hitelkeret
1 éves futamidő




500 ezer – 50 millió Ft hitelkeret
1 éves futamidő

Készletbeszerzésre
OTP Új Forrás Forgóeszközhitel
 1 – 75 millió Ft hitelkeret
 1 – 3 éves futamidő

Széchenyi Kártya Forgóeszközhitel



1 – 25 millió Ft hitelkeret
1 – 3 éves futamidő

Számlanyitási
akció

Beruházások
finanszírozása

Széchenyi Kártya / Agrár Széchenyi Kártya
Tárgyi fedezet nélkül!

Szabad felhasználású
OTP Vállalkozói Jelzáloghitel





1 – 150 millió Ft hitelösszeg
1 – 15 éves futamidő
HUF
hitelkiváltás is lehetséges

Tárgyi fedezet nélkül!
Tárgyi eszköz, ingatlan vásárlás

OTP NHP3 Beruházási hitel
 5 – 150 millió Ft hitelösszeg
 1 – 10 éves futamidő
 HUF

Per-, teher- és igénymentes ingatlan

Az újonnan nyitott kisvállalkozói (kivéve Gold) és társasházi számlacsomagok
számlavezetési díját 6 hónapon keresztül elengedjük.
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Kisvállalkozói számlacsomagok hierarchiája
Minimum 100 millió Ft számlaforgalmat bonyolító ügyfelek
részére választható kiemelt kedvezményekkel, központi
jóváhagyás mellett.
Minimum 50 millió Ft számlaforgalmat bonyolító ügyfelek
részére választható kiemelt kedvezménnyel, központi
jóváhagyás mellett.

Kiemelt

Magas számlaforgalmat bonyolító, elektronikus csatornákat
használó ügyfelek részére kiemelKomfort
ten kedvezményes pénzforgalmi kondíciókkal

Gold
50 Plusz

Standard
DevizaPlusz

Tevékenységi kör specifikus
számlacsomagok

Patika,
PatikaExtra

Standard

Társasházak, lakásszövetkezetek,
részére

Takaros

Alacsony forgalmú ügyfeleknek
Bázis

Jog-Ász

Export/import tevékenységet folytató vállalkozások számára kedvezményes deviza és
nemzetközi forint átutalási díjakkal

e-DevizaPlusz

Non-profit Non-profit
Terra

Könyvelői

Szinkron

e-számlacsomag

Alap

SzinkronExtra

Aktív elektronikus vagy hagyományos, bankfióki elérés esetén

Mozaik

Induló vállalkozásoknak
Start

Mikro

Hagyományos

Számlacsomagok közös jellemzői
1 db MC Unembossed betéti kártya éves díját és az OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíját a számlavezetés havidíja
tartalmazza. Az elektronikusan kezdeményezett átutalások díja kedvezőbb, mint a papíralapú átutalásoké. Non-profit ügyfelek
(non-profit és egyéb szervezetek, alapítványok) számára is elérhető.
A papíralapú és az elektronikus átutalások díja megegyezik. Non-profit ügyfelek számára is elérhető.

Szakmai

Speciális tevékenység körbe tartozó ügyfelek részére kialakított számlacsomagok.

Elektronikus

Társasházi
Nem értékesített

Csak társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik.
A konstrukcióban számlacsomagot nyitni, vagy a számlacsomagra átszerződni nem lehetséges.

Mikro- és Kisvállalati Igazgatóság

OTP Business – Vállalkozásban Otthon
Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

Köszönöm a figyelmet!

