Tájékoztató a Digitális
Privát Banki szolgáltatásról
Privát banki szolgáltatás online – kiemelt figyelem, korszerű banki megoldásokkal
Az OTP Digitális Privát Bankban (DPB) privát banki ügyfeleinket a megszokott, megkülönböztetett figyelemmel és kiemelkedő
szakértelemmel szolgáljuk ki, emellett rugalmas, bárhonnan elérhető, modern banki megoldásokat kínálunk számukra
a bankszámlaműveletek, befektetések széles palettájával.

Milyen előnyöket kínálunk?
•
•
•
•
•

Korszerű megoldásokat a pénzügyek gyors és egyszerű intézéséhez.
Megtakarítási és befektetési tanácsadást, összetett információs és tranzakciós lehetőségeket.
Kedvezményeket, amelyeket csak a DPB-ügyfelek vehetnek igénybe.
Elsőbbségi kiszolgálást, kiemelt figyelmet.
Szakértőkből álló, online és telefonon elérhető tanácsadó csapat támogatását.

Milyen privát banki termékeket lehet igénybe venni DPB szolgáltatással?
• Privát banki folyószámla- és devizaszámla vezetést,
• Értékpapírszámla vezetést,
•	Állampapír forgalmazást, tranzakciós lehetőséget a hazai és nemzetközi befektetési alapok széles palettájával,
• Privát Banki Kontroll szolgáltatást,
• Mastercard Privát Banki Limited Edition bankkártyát,
• Visa Infinite hitelkártyát.

A DPB szolgáltatással online elérhetőek a privát banki és a kiemelt
privát banki szolgáltatások az alábbi eltérésekkel:
Privát banki és/vagy kiemelt privát banki
szolgáltatás keretében

Digitális Privát Banki szolgáltatás keretében

Tanácsadó

Dedikált tanácsadó

DPB tanácsadói kör

Szolgáltatás csatornái

Személyesen, telefonon, e-mailben

Telefonon, e-mailben, chaten
VideóBank szakértői szolgáltatás

Kommunikációs
szolgáltatások

A SZOLGÁLTATÁSCSOMAGHOZ
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK:
•	Egységes Portfólió Jelentés havonta
OTPdirekt internetbanki felületen
•	Éves Egységes Portfólió Jelentés SMS
•	Kártyaaktiválás SMS
•	Havi Egységes Portfólió Jelentés SMS
•	Papíralapú Egységes Portfolió Jelentés
postai továbbítása
•	Személyes kapcsolati csomag

A SZOLGÁLTATÁSCSOMAG ALAPBÓL ÉS
KÖTELEZŐEN TARTALMAZZA:
•	Egységes Portfólió Jelentés havonta
OTPdirekt internetbanki felületen
•	Éves Egységes Portfólió Jelentés SMS
•	Kártyaaktiválás SMS

Privát Banki egységben

Bankfiókban

Személyes kiszolgálás

VÁLASZTHATÓ OPCIÓ:
•	Havi Egységes Portfólió Jelentés SMS

Privát banki szolgáltatás online – kiemelt
figyelem, korszerű banki megoldásokkal
Többletszolgáltatások
• Egyéni igényeket kiszolgáló, modell portfóliós befektetési tanácsadás.
•	Hibrid pénzügyi tervezés – Pénzügyi Tervező rendszer segítségével, melynek keretében az online tervezés,
a személyes tanácsadás és a befektetési tranzakciók együttesen érhetőek el.
• Rendszeres portfólió-jelentés.
• Kedvezményes OTPdirekt Bróker használat.
Elérhetőségeink

Hol?

Mikor?

DPB tanácsadói vonal

+36 (1) 3666 004, +36 (70) 3666 004,
+ 36 (20) 3666 004, + 36 (30) 3666 444

Chat

www.otpbank.hu/privatebanking/digitalisprivatbank

E-mail

digitalisprivatbank@otpbank.hu

Visszahívás

www.otpbank.hu/privatebanking/digitalisprivatbank/VHK

Internetbank

OTPdirekt internetbanki és OTP InternetBanki
szolgáltatáson keresztül

7*24

Személyes kiszolgálás

OTP bankfiókban

Bankfióki nyitvatartási időben

Munkanapokon 9–17 között

DPB szolgáltatásra akkor szerződhet át, ha ön rendelkezik:
•	Privát Banki vagy Kiemelt Privát Banki alapszerződéssel, mely szerződéshez tartozó fizetési számláján egyedüli tulajdonos és
• Bankkártyával és
• Bankunknál vezetett értékpapírszámlával és
• Privát Banki telefonos megbízásadásra szóló kiegészítő szerződéssel és
• OTPdirekt internetbanki szerződéssel és
• Elektronikus tájékoztatásra vonatkozó Privát Banki kommunikációs szerződés kiegészítéssel és
• E-mail, valamint mobiltelefonos elérhetőséggel.
Ha szívesen intézi pénzügyeit digitálisan, de emellett fontos Önnek a személyes kapcsolattartás és a szakértő tanácsadás,
akkor keresse tanácsadóinkat és szerződjön át a DPB csomagra.

Egyszerű és online átszerződés DPB számlacsomagra
A DPB szolgáltatásról érdeklődjön privát banki, kiemelt privát banki vagy digitális privát banki tanácsadóinknál. Az átszerződést
kényelmesen, otthonából elindíthatja az internetbankban, az előzetes feltételvizsgálat után.
A tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A szolgáltatás részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban
és a www.otpprivatebanking/digitalisprivatbank.hu címen elérhető honlapon megtalálható vonatkozó Hirdetmények és
Üzletszabályzatok tartalmazzák.

+36 1 366 6004

Kattintson és chateljen velünk!

