SDG
Az ENSZ által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési Cél (SDG) a fejlődés új egyetemes mércéjét
állította fel 2030-ig, kiállva a szegénység felszámolása, a klímaváltozással való megküzdés és az
igazságtalanság elleni harc mellett. Az OTP Csoport elkötelezett az SDG-k előmozdítása iránt, amit
a fenntarthatósági fókuszok és célkitűzések is mutatnak. Az SDG-khez kapcsolódó célkitűzésekre és
indikátorokra1 tevékenységeink az alábbiak szerint hatnak, illetve segítik elérésüket.

rendszerének stabilitásában, az életszínvonal
emelkedésében is fontos szerepet töltenek be.

Stabilitás
Hatás: Az OTP Csoport tagjai a keletközép-európai régió több országában
is meghatározó gazdasági szereplők,
működésükön és eredményeiken
keresztül az ország gazdasági és pénzügyi
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végső soron a gazdasági és társadalmi
stabilitáshoz.
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Hatás: Az adófizetés révén hozzájárulunk
a közösségi szolgáltatások biztosításához,
a társadalmi egyenlőtlenségek kezeléséhez,
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Szerepvállalás: Az OTP Csoport jelentős
adófizető, az összes adófizetési kötelezettség
meghatározó része az OTP Core-hoz
kapcsolódik.
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Szerepvállalás: A bankcsoport számára a
stabilitás az egyik legfontosabb érték, annak
biztosítására maximálisan törekszik. A biztos
hátteret jelzi többek között a hagyományosan
magas CET 1, illetve likviditási ráta, a prudens
kockázatkezelés, valamint a nem teljesítő
hitelek alacsony aránya.
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Hatás: Betétes ügyfeleink forrásainak felelős
kihelyezésével, a hitelezés és befektetés révén
vásárlást, fogyasztást, beruházásokat teszünk
lehetővé. Ezáltal nemcsak ügyfeleinkre,
de közvetetten a gazdaság fejlődésére, a
lakosság életszínvonalára és az olyan alapvető
szükségletekre is hatással vagyunk, mint a
lakhatás elérhetőségének biztosítása és a
természeti erőforrások felhasználása.
Szerepvállalás: Bírálati rendszerünk biztosítja
a körültekintő hitelezést a betétesek

forrásainak védelme és a túlzott
eladósodottság megelőzése érdekében.
Ügyfeleink valódi igényeihez illeszkedő,
lehetőségeikkel összhangban lévő
termékeket kínálunk. Bankcsoportunk
minden tagja kiemelten kezeli az állami és
nemzetközi intézmények által támogatott
konstrukciók elérhetőségének biztosítását.
Szerepvállalásunk gyakran meghaladja
a piaci részesedésünket. Elkezdtük a
környezetvédelmi és társadalmi kérdések
átfogó integrációját a hitelnyújtási
gyakorlatba, az ESG kockázatok kezelésének
módszertanát a vállalkozói ügyfelek
hitelnyújtási és monitoring folyamataira
vonatkozóan. A fenntarthatósági kockázatok
kezelése a befektetések során is megvalósul.

Az alcélok és indikátorok globális vagy országos szintűek, a teljesítésükhöz való hozzájárulás vállalati szinten közvetett. Ez a közvetettség még inkább igaz a pénzügyi intézményekre, amelyek számos cél eléréséhez a pénzügyi források rendelkezésre bocsátásával tudnak hozzájárulni.

Pénzügyi
szolgáltatásokhoz
való hozzáférés
Hatás: A bankcsoport stabilitása és ügyfeleink
érdeke egyaránt szükségessé teszi, hogy
szolgáltatásaink igénybevételét szigorú
feltételekhez kössük. Az esélyegyenlőség
és a társadalmi szolidaritás ugyanakkor
azt is megkívánja, hogy a banki kiszolgálás
akadálymentes legyen, és a hátrányos helyzetűek
számára is biztosítsuk alapvető funkciókat,
valamint – lehetőség szerint – a forráshoz jutást.

Pénzügyi kultúra
fejlesztése
Hatás: A pénzügyi termékek és szolgáltatások
gyakran összetettek, megértésük és az alapvető
pénzügyi ismeretek viszont elengedhetetlenek
a jó pénzügyi döntések meghozatalához, a
kitűzött célok eléréséhez.

Szerepvállalás: Bulgáriában és Montenegróban
is bankcsoportunk rendelkezik a legkiterjedtebb
fiók- és ATM-hálózattal, így jelenlétünk
a hátrányos helyzetű térségekben is erős.
Az alapvető funkciókat biztosító lakossági
számlacsomag számlavezetési díj nélkül
vehető igénybe. Szolgáltatásaink a mikro- és
kisvállalkozások számára is elérhetőek.
Egyenlő esélyű kiszolgálás biztosítására
törekszünk a fogyatékossággal élők számára.

Foglalkoztatás
Hatás: Az OTP Csoport Magyarországon és a
régióban is jelentős foglalkoztató – közvetlenül és
a beszállítói láncon keresztül egyaránt.

eredményességét. Működésünk erőforrásigénye
szintén hatást gyakorol a környezetre.

Környezet

Szerepvállalás: Kommunikációnkban minden
esetben a világos, közérthető megfogalmazásra
törekszünk. Oktatóvideóink, kalkulátoraink
segítik ügyfeleinket, hogy jobban értsék a
pénzügyi szolgáltatásokat és azok működését.
Az OK Oktatási és Innovációs Központ és az
OTP Fáy András Alapítvány ingyenes pénzügyi
és gazdasági képzései Magyarországon,
Romániában és Moldovában is több ezer diák és
felnőtt ismereteit bővítik évente.

Szerepvállalás: A bankcsoport elkötelezett
a felelős foglalkoztatás, az esélyegyenlőség,
az egyéni fejlődési lehetőségek, valamint a
munka-magánélet egyensúlyának biztosítása
iránt; a teljesítménnyel arányos, méltányos
és a tisztességes megélhetéshez elegendő
jövedelmet nyújt.

Hatás: A hitelezés és befektetések révén
megvalósuló beruházások, működési
módok jelentősen befolyásolják a természeti
erőforrások felhasználását, támogathatják
a klímaváltozás mérséklésére és az
alkalmazkodásra való törekvések

Szerepvállalás: Elkötelezettek vagyunk a
zöld finanszírozás mellett, amiben vezető
szereplőként kívánunk részt vállalni.
Jelentős szerepet vállalunk az állami
kezdeményezésekben. A hitelezés kapcsán a
jogszabályi előírások maximális betartását
várjuk el. Célunk, hogy mérsékeljük a saját
működésünkből fakadó környezeti terhelést.

Közösségek

Szerepvállalás: Értékeink mentén aktív
szerepet vállalunk a helyi közösségek
fejlődésében, valamint a hátrányos helyzetűek
támogatásában. Az OTP Bank Magyarország
egyik legnagyobb adományozója.

Hatás: Az OTP Csoport szerves része a
társadalomnak, helyi közösségeknek.

