
  
  

Közzététel: 2018. június 29. 
Hatályos: 2018. július 1.  

 
 

*Teljeskörű regisztráció: a regisztrációs folyamat során a bankkapcsolat hozzáadása sikeresen megtörtént. A teljeskörű 
regisztráció utolsó lehetséges napja az akció keretében 2018. október 31. 
 

H I R D E T M É N Y -  
az OTP Bank Nyrt.-nél számlát vezető vállalkozások részére nyújtott  

eBIZ by OTP Business akcióról 
 
 
Az OTP Bank Nyrt. 2018. július 1. és 2018. szeptember 30. között azon egyéni és társas vállalkozói 
ügyfelei számára, akik 2018. június 30-án az OTP Bank Nyrt-nél pénzforgalmi számlával rendelkeztek, 
az alábbi kedvezményes ajánlatot nyújtja. 
 
 
I. AZ AKCIÓS KEDVEZMÉNY 
 
Amennyiben egy egyéni vagy társas vállalkozás az OTP Bank Nyrt-nél 2018. június 30-án pénzforgalmi 
számlával rendelkezik, és teljesíti az eBIZ by OTP Business használatára vonatkozó alábbi feltételeket, 
akkor az OTP Bank Nyrt. egyszeri 10.000 Ft-ot (azaz tízezer forintot) ír jóvá a vállalkozás pénzforgalmi 
számláján.  
 
 
II. RÉSZVÉTELI FELTÉTEL 
 
A vállalkozásnak az alábbi feltételeket szükséges teljesítenie: 

 A számlavezető bankfiókban szükséges jelezni az eBIZ by OTP Business akcióban való részvételi 
szándékot.  

 A vállalkozás ezt követően az OTP Bank Nyrt-től e-mailes tájékoztatót kap a vállalkozás Banknál 
bejelentett e-mail elérhetőségére a tárgyi akcióról. A vállalkozásnak az e-mail kézbesítését követő 
1 hónapon belül teljes körűen regisztrálnia* szükséges a www.otpebiz.hu oldalon az eBIZ by OTP 
Business alkalmazásra.  

 A regisztráció befejezését követően, szintén az előző pontban említett e-mail kézbesítését követő 
1 hónapon belül legalább 1 db számlát szükséges kiállítani az eBIZ by OTP Business alkalmazásból. 

 a kedvezmény jóváírásának időpontjában a vállalkozás eBIZ by OTP Business regisztrációja élő 
státuszú. 

 
Az OTP Bank Nyrt. az eBIZ by OTP Business alkalmazásban történt teljes körű regisztráció befejezését 
követő második hónap végéig írja jóvá a 10.000 Ft-os összeget a vállalkozói ügyfél azon OTP Bank Nyrt-
nél vezetett pénzforgalmi bankszámláján, amely bankszámlaszámmal az eBIZ by OTP Business 
alkalmazásba a regisztrációt megtette. 
 
Egy vállalkozás a kedvezményt egy alkalommal veheti igénybe.  Azon vállalkozások nem vehetnek részt 
az akcióban, melyek a jelen akcióról szóló, a részvételi szándék fiókban történő jelzését követő e-mailes 
tájékoztatás időpontja előtt már rendelkeztek teljes körű eBIZ by OTP Business regisztrációval. 
 
Jelen Hirdetmény 2018. július 1-jén lép hatályba. 
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