
OTP Bank Románia

Private Banking



Az OTP Bank Románia az OTP csoport tagja,

amely az egyik leggjelentősebb pénzügyi csoport

egész Közép-Kelet Európában.

Jelenleg az OTP Bank több, mint 11 millió kliensét

szolgálja ki, 9 országban, az 1600 fiókból álló

hálózatán, és elektrónikus csatornáin keresztül.
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Romániában az OTP csoport részegységei:

Az OTP csoport Romániában

Jelenleg az OTP Bank Romániának 104 operációs 

egysége van az országban.



OTP Private Banking

Privát Bank annyit jelent :

Az OTP Private Banking személyre szabott 

szolgáltatást, előnyös feltételeket és ennek megfelelő 

termékcsomagot kínál, azon potenciális kliensei 

számára akik odaadásuk és profizmusuk révén 

különleges teljesitményt értek el.Szeretnénk, hogy 

ezen kliensek extra odafigyelésnek és maximális 

diszkréciónak örvendjenek az OTP Private Banking, 

szolgáltatása által. 

• Személyreszabott pénzügyi megoldások

• Gyors ügyintézés, diszkrét környezetben

• Egy elegáns épület Bukarest régi városrészében.

Az OTP Privát Banki kliens:          - vagy 5000 eurós havi jövedelemmel rendelkezik 

- vagy 50.000 eurót fektet be(helyez el) az OTP Bank Románia valamely 

termékébe.



Private Banking Csomag

Lekötött betétek
Előnyös lekötési feltételek

Megtakaritási számla
Különleges kamatlábak csak 

Private Banking kliensek 
számára.

OTP Direkt
Nincs havi dÍj.

Fele  jutalék: Internet Banking, 
Call Center, SMS szolgáltatás, 

és fax tranzakciók 
használatáért.

Azonnali hitelkeret
Az egyedüli hitel a román piacról 

amelyet jövedelem utáni 
bizonylat nélkül bisztiositunk 

önnek.

VISA Gold kártya
0 pénzfelvételi jutalék a romániai
bankok ATM hálozatán belül, 0 
kiálítási , és kezelési költség.

Privát Call Center
Saját csak a Private Banking 

klienseknek létrehozott számon 
érhető el, ezek a hívások 
előnyben részesülnek. 

Utazási bisztositás
Ingyenes nemzetközi 
utazásokra érvényes 

bisztositás, amely a VISA Gold 
debit bankártyához van 

csatolva.

RON átutalások
Átutalásoknál az OTP jutaléka 0 
(csak a Román Nemzeti Bank 

által felszámolt jutalék 
kifizetendő)

Devizában való 
pénzfelvétel 

A jutalék 0, vagy  50%-al kisebb, 
mint a standard jutalék.

Deviza átváltások
A napi árfolyamnál kedvezöbb 

váltás.

Hold mail
Ingyenes szolgáltatás, amely 

révén a bankszámlakivonatokat 
a bank megőrzi,s  a kliens 
bármikor elveheti őket a 

banktól(a kliens tranzakcióinak 
diszkrét kezelése érdekében).

Saját a CNVM által 
akreditált Private 

Banking tanácsadó.

Előnyök cégek számára
Előnyös banki csomag díjak 

azoknak a cégeknek, amelyek 
Private Banking kliens 
tulajdonában állnak.

Bankkártyák
Sajátos feltételek minden OTP 
bankkártya esetében, kiállitási 

és kezelési költség 0.

14 EURO / hónap
Az első 3 hónap ingyenes, a május elsejéig kinyitott számlák esetében.



A Private Banking világába kulcsfontosságú szerepet tölt be a Relationship Manager-e, 

aki mindig az ön rendelkezésére áll..

Elérhetőségek


