
Az OTP Digitális Privát Bankban (DPB) a megszokott, megkülönböztetett figyelem és kiemelkedő szakértelem várja 
Privát Banki ügyfeleinket. Ezek mellett rugalmas, bárhonnan elérhető, modern banki megoldásokat kínálunk 
számukra a bankszámlaműveletek, befektetések széles palettájával. 

Milyen előnyökre számíthat? 
• Korszerű megoldásokra pénzügyei gyors és egyszerű intézéséhez. 
• Megtakarítási és befektetési tanácsadásra, összetett információs és tranzakciós lehetőségekre. 
• A DPB-ügyfelek által igénybe vehető kedvezményekre. 
• Elsőbbségi kiszolgálásra, kiemelt figyelemre. 
• Egy szakértőkből álló, online és telefonon elérhető tanácsadó csapatra.

Milyen szolgáltatásokkal várjuk?
• Egyéni igényeket kiszolgáló modellportfóliós befektetési tanácsadással.

• Hibrid pénzügyi tervezéssel: 
 a Pénzügyi Tervező rendszer segítségével, amelynek keretében az online tervezés, 
 a személyes tanácsadás és a befektetési tranzakciók együttesen érhetőek el.

• Aktív befektetési tanácsadással: 
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gazdasági és társadalmi folyamatokat, hogy a lehető leghamarabb 
 előre jelezhessük ezek változásait, ezzel segítve Önt a megfelelő befektetési döntésekben. 
 Így Ön továbbra is aktív szakértői tanácsadást kap tőlünk, beleértve a piaci elemzéseket és a rendezvényeket is.

• Diszkrecionális portfóliókezeléssel: 
 Portfóliókezelő csapatunk az Ön felhatalmazása alapján, de a személyes beavatkozása nélkül, jogköreinek 
 megfelelően aktívan menedzseli a portfólióját, hozza meg a befektetési döntéseket és végzi el a tranzakciókat, 
 a megfelelő szakmai tanácsadó háttérrel támogatva.  Önnek nem szükséges napi szinten figyelemmel 
 kísérnie a történéseket, portfóliója alakulásáról havonta kap részletes jelentést.

• Időzónákon átívelő tőzsdei üzletkötésekkel: 
 Segítségünkkel eléri a világ lefontosabb tőzsdéit a távol-keletiektől az amerikai piacokig, 
 utóbbiak esetében meghosszabbított kiszolgálási idővel.

• Rendszeres portfóliójelentéssel.

• Kedvezményes feltétekkel elérhető OTPdirekt Brókerrel.

• Elemzésekkel, aktív tanácsadással.

• Partnereink tanácsadói jogi, adózási és műkincspiaci kérdésekben is várják megkeresését.  

• Concierge by OTP Travel: 
 Igénybe veheti az OTP Travel szolgáltatásainak széles körét, legyen szó kulturális körutazásról, 
 tengeri hajóútról, tengerparti pihenésről, autóbérlésről, repülőjegy- vagy szállásfoglalásról
 
Milyen Privát Banki termékeket kínálunk? 
Kínálatunkban több mint 700 különböző befektetési alap jegyeiből választhat a hazai és nemzetközi alapkezelési piac
legnagyobb szereplőitől (Accorde, BlackRock, BNP, Fidelity, HOLD, J.P. Morgan, Schroders, Pimco, Templeton, VIG, 
OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Alapkezelő), illetve hozzáférhet strukturált note termékekhez, certifikátokhoz, 
részvényekhez, kötvényekhez, állampapírokhoz, jelzáloglevelekhez, kétdevizás befektetési termékhez (DCI).

Milyen Privát Banki számlavezetéssel és bankkártyával várjuk?
• Díjmentes Privát Banki forint és devizaszámlavezetés 
• A lakossági és a Prémium számlacsomaghoz képest kedvezményesebb értékpapírszámlavezetés
• Privát Banki Kontroll szolgáltatás
• Mastercard Privát Banki Limited Edition bankkártya
• Visa Infinite hitelkártya
• Díjmentes Mastercard típusú webKÁRTYA
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Az OTP Private Banking Digitális Privát Banki (DPB) szolgáltatással a Privát Banki és 
a Kiemelt Privát banki szolgáltatások online elérhetőek az alábbi eltérésekkel:

Megújuló szolgáltatás és új kondíciók
Az OTP Private Banking Digitális Privát Banki ügyfélszegmensnek kínált szolgáltatása 
2023. január 1-től 20 millió forint megtakarítástól érhető el.

Meglévő ügyfeleinknek 2023. június 30-ig türelmi időt biztosítunk a számukra legjobb értékajánlatot kínáló 
Privát Banki szolgáltatási csomag kiválasztásához, hogy lehetőségük legyen teljesíteni 
az igénybevételhez szükséges feltételeket, továbbá aláírni az új szerződést.

További részletek az OTP Private Banking szolgáltatáscsomagok érvényes kamatairól, további költségeiről és díjairól szóló 
hatályos Hirdetményben.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. Részletesebb információkért keresse Privát Banki tanácsadóját, vagy tájékozódjon 
az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Akik megtakarítása eléri a belépési limitet  
(20 millió forint értékű megtakarítástól)

2023. június 30-ig egységesen, ezt követően 
újraszerződött ügyfeleink számára: 
4.400 Ft/hó

2023. június 30-át követően, amennyiben 
nem újítja meg szerződését:
5.038 Ft/hó

A szerződéskötéstől számított 1 éves időtartamra 50%-os
díjkedvezményt biztosít a Szolgáltatáscsomag havidíjából. 

Akik megtakarítása nem éri el a belépési limitet, 
de igénybe kívánják venni a szolgáltatáscsomagot   
(kevesebb, mint 20 millió forint értékű 
megtakarítással rendelkező)

2023. március 1-től 
20.632 Ft/hó 

Havonta fizetendő díj a Digitális Privát Banki szolgáltatáscsomagot igénybe venni kívánó ügyfelek számára:

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

e-mail: digitalisprivatbank@otpbank.hu  •  telefon: +36 (1/20/70) 3666 004, +36 (30) 3666 444


