
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) egyik kiemelt idei évi célja a hazai kártyaelfogadó hálózat bővítésének elősegítése, a piacon működő 
kártyaelfogadó (POS) terminálok számának gyarapítása. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot írtak ki POS terminálok telepítésére, melyen 
az OTP Bank is sikerrel vett részt.

A vállalkozások így most igen kedvező feltételekkel, minden egyéb induló költség nélkül kérhetik/elérhetik a kártyaelfogadáshoz szükséges 
korszerű készülékek telepítését. Tegye elérhetővé ügyfelei, vásárlói számára a készpénzkímélő fizetési módot.

Néhány előzetes érv a kártyaelfogadás mellett: 
•  A kártyával vásárlók átlagosan 20%-kal többet költenek, mint a készpénzzel vásárlók.

•  A terminálokkal az egyérintéses fizetés („paypass”) időszükséglete megegyezik, vagy akár kevesebb is lehet, mint a készpénzzel történő fizetésé.

•  A POS terminál elfogadja a nem bankkártyás (SZÉP-, Erzsébet-, cafeteria-, egészségpénztári kártya) fizetéseket is.

•  A POS terminál alkalmas az egyre népszerűbb mobilfizetési megoldások elfogadására is. 

A támogatás igénybevételének feltételei az NGM rendelet szerint, hogy
•  a telepített terminálok a legmagasabb műszaki színvonalú, színes, érintő képernyős, egyérintéses fizetést lehetővé tevő eszközök legyenek,

•  a kártyaelfogadói szerződést megkötő elfogadóhelyeket semmilyen belépési költség ne terhelje,

•  a folyamatos működés során felmerülő költségek a bankkártyával bonyolított forgalom legfeljebb 1%-át tehetik ki, a szerződéskötéstől számított 
legalább 24 hónapon keresztül.

Akciós számlanyitás, kedvező számlavezetés!
Nincs még az OTP Banknál vállalkozói számlája? A kedvező kártyaelfogadói ajánlat mellé most akciós kedvezmény mellett nyithat vállalkozói 
bankszámlát! OTP bankfiókban történő nyitáskor 6, online igényléskor 12 hónapon keresztül elengedjük a számlavezetési havi díjat (kivéve 
Gold számlacsomag)* hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén.

Kezdeményezze online számlanyitását az otpbusiness.hu honlapon.

Kollégánk az alábbi elérhetőségeken részletes tájékoztatással áll rendelkezésére:

Bízunk benne, hogy Önt is hamarosan elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Üdvözlettel,
OTP Bank Nyrt.

www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

*A 6 havi akciós kedvezményt azon vállalkozás veheti igénybe, mely 2016. június 30-át követően nem nyitott pénzforgalmi, illetve fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél. 
A 12 havi akciós kedvezményt azon vállalkozás veheti igénybe, mely az otpbusiness.hu honlapon online indítja a számlacsomag nyitását és 2017. december 31-ig bankfiókunkban 
aktiválja, valamint a számlanyitást megelőzően nem rendelkezett pénzforgalmi, illetve fizetési számlával az OTP Bank Nyrt.-nél.

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A számlanyitási akciók 2017. július 1-től 2017. december 31-ig tartanak.  
Az akcióban részt vevő bankszámlacsomagok leírásáról, és az akció részletes feltételeiről kérjük, tájékozódjon bankfiókjainkban, illetve honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett 
vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből, kondíciós listákból és tájékoztatókból.
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