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OTP GROUP – významný bankový hráč 

OTP GROUP – jelentős banki szereplő 

OTP Group poskytuje univerzálne bankové služby 

prostredníctvom svojich 8 dcérskych spoločností: 
 

Az OTP Group az alábbi 8 leányvállalatán keresztül 

univerzális banki szolgáltatásokat nyújt 

 

 Bulharsko/Bulgária (DSK Bank) 

 Chorvátsko/Horvátország (OTP banka Hrvatska) 

 Rumunsko/Románia (OTP Bank Romania) 

 Srbsko/Szerbia (OTP banka Srbija) 

 Slovensko/Szlovákia (OTP Banka Slovensko) 

 Ukrajina/Ukrajna (CJSC OTP Bank) 

 Čierna Hora/Montenegró (Crnogorska 

komercijalna banka)  

 Rusko/Oroszország (OAO OTP Bank) 
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OTP Banka v najdôležitejších mestách na Slovensku 

Az OTP Banka Szlovákia legfontosabb városaiban 

221 693 retailových  

Klientov/lakossági  

ügyfél 

18 200 korporátnych  

klientov/vállalati  

ügyfél 

60 pobočiek 

/bankfiók, 

141 bankomatov 

/bankautomata 

5 regionálnych retailových/ 

 regionális lakossági a/és 

4 regionálne  

korporátne centrá  

/regionális  

vállalati központ 
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Financovanie podnikateľských aktivít 

Vállalkozói tevékenység finanszírozása 

Všetky štandardné typy úverov: 

• Prevádzkové financovanie – kontokorentné úvery, úverové linky 

• Investičné úvery 

 

Špeciálne financovanie: 

• Financovanie obchodu – bankové záruky, dokumentárne obchody 

• Projektové financovanie – nehnuteľnosti, infraštruktúra 

• Akvizičné financovanie – financovanie kúpy podniku 

 

 

Valamennyi standard hiteltípus: 

• Működési finanszírozás – folyószámlahitelek, hitelvonalak 

• Beruházási hitelek 

 

Speciális finanszírozás: 

• Üzletfinanszírozás – bankgaranciák, okmányos ügyletek 

• Projektfinanszírozás – ingatlanok, infrastruktúra 

• Akvizíciós finanszírozás – vállalatvásárlás finanszírozása 
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Zameranie OTP banky 
Az OTP Banka irányulása 

OTP banka sa strategicky zameriava na viac typov korporátnej klientely, no ťažisko jej 

stratégie je na týchto sektoroch: 

• Mikro podnikatelia (živnostníci a malé s.r.o.) bez rozdielu sektoru 

• Malé a stredné podniky, so zameraním na priemyselné podniky 

• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 

• Infraštruktúra a energetika 

• Municipality 

• Bytoví správcovia 
 

Pre tieto sektory má banka vyvinuté aj špeciálne produkty. 

Stratégiailag az OTP Banka a vállalati ügyfélkör több típusára is fókuszál, de a 

stratégiájának fő fókuszát az alábbi szektorok jelentik: 

• Mikro vállalkozók (magánvállalkozók és kis kft.-k) az ágazat megkülönböztetése nélkül 

• Kis- és középvállalatok, az ipari vállalatokra fókuszálva 

• Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

• Infrastruktúra és energetika 

• Önkormányzatok 

• Lakáskezelőségek 
 

A bank speciális termékeket is kifejlesztett eme szektorok számára. 
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Program SlovSEFF – Podpora projektov energetickej efektívnosti 

SlovSEFF Program– Energetikai hatékonysági projektek támogatása 

• Program v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj 

• Projekty zamerané na zníženie emisií CO2: 
• Obnoviteľné zdroje energie 

• Energetickú efektívnosť v priemysle 

• Energetickú efektívnosť rezidenčných stavieb 

• Úvery pre súkromné spoločnosti (nie pre verejný sektor) 

• Dotácia pre dlžníka 5-20% z objemu úveru zo zdrojov programu 

• Program az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal együttműködésben 

• A CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló projektek: 
• Megújuló energiaforrások 

• Energetikai hatékonyság az iparban 

• Lakóépületek energetikai hatékonysága 

• Hitelek magánvállalatoknak (nem a közszektornak) 

• Dotáció az adós számára a program forrásaiból a hitelvolumen 5-20%-ának 

megfelelő összegben 
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Priemyselná energetická efektívnosť 

• Firemné kogeneračné zdroje energie 

• Zmena zdroja energie z uhlia na menej uhlíkovo náročné zdroje 

• Rekonštrukcia kotlov, výmena kotlov za kondenzačné 

• Výmena elektrického kúrenia na palivové 

• Výmena energetického riadenia za efektívnejšie 

• Peletovacie jednotky 

• Oprava parných rozvodov 

• Inštalácia jednotiek na recykláciu tepla 

• Oprava vzduchotechniky 

• Oprava rozvodov energií (včítane transformátorov atď.) 

• Opatrenia na šetrenie energie v budovách (zateplenie, okná, 

dvere, nové systémy kúrenia a vetrania, osvetlenie...) 

• Elektrické alebo plynové vozidlá 

Rezidenčná energetická efektívnosť 

• Obnoviteľné zdroje energie v bytoch – solár, 

tepelné čerpadlá, biomasa... 

• Vyregulovanie tepla v domoch 

• Tepelné merače 

• Okná, Radiátory 

• Zatepľovanie 

• Výmena sietí 

Obnoviteľné zdroje energie 

• Vodné elektrárne, Veterné elektrárne 

• Elektrárne na biomasu 

• Solárne a fotovoltaické elektrárne 

• Geotermálne elektrárne 

• Bioplynové elektrárne 

Ipari energetikai hatékonyság 

• Vállalati kapcsolt (kogenerációs) energiaforrások 

• Energiaforrások cseréje szénről kevesebb szenet tartalmazó 

anyagokat kibocsátó forrásokra 

• Kazánok felújítása, cseréje kondenzációs kazánokra 

• Elektromos fűtés cseréje tüzelőanyagosra 

• Energetikai vezérlés cseréje hatékonyabbra 

• Pelletgyártó egységek 

• Gőzhálózatok javítása 

• Hő-újrahasznosító egységek telepítése 

• Légtechnika javítása 

• Energiahálózatok javítása (a transzformátorokat is beleértve stb.) 

• Energiatakarékossági intézkedések épületekben (hőszigetelés, 

nyílászárók, új fűtésrendszerek és szellőzőrendszerek, 

világítás...) 

• Elektromos vagy gázüzemű gépjárművek 

Energetikai hatékonyság épületekben  

• Megújuló energiaforrások lakásokban  

     – napelem, hőszivattyú, biomassza… 

• Házak hőszabályozása 

• Hőmérő eszközök 

• Ablakok 

• Fűtőtestek 

• Hőszigetelés 

• Hálózatok cseréje 

Megújuló energiaforrások 

• Vízerőművek 

• Szélerőművek 

• Biomassza-erőművek 

• Nap- és fotovoltaikus erőművek 

• Geotermikus erőművek 

• Biogáz-erőművek 
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Mikroúver s podporou EÚ 

Mikrohitel az EU támogatásával 

Úvery pre najmenších podnikateľov s podporou Európskeho investičného fondu 

• Pre živnostníkov a s.r.o. s ročným obratom do 1 mil. € 

• Úver do objemu 25 000 € 

• Bez zabezpečenia majetkom a ručenia manžela / manželky / tretej osoby 

• Osobné ručenie väčšinových majiteľov 

• 3 ročná splatnosť prevádzkového financovania, Investičné financovanie do 6 rokov. 

• Čerpanie pri prevádzkovom financovaní bez dokladovania účelu. 

Hitelek a legkisebb vállalatoknak az Európai Befektetési Alap támogatásával  

• Az 1 millió €-ig terjedő éves forgalmat bonyolító magánvállalkozók és kft.-k részére 

• Hitelvolumen 25 000 €-ig 

• Vagyonfedezet és házastárs/ harmadik személy általi kezesség bevonása nélkül  

• Többségi tulajdonosok személyes kezessége 

• 3 éves futamidejű működési finanszírozás, beruházási finanszírozás 6 évig terjedő 

futamidővel. 

• Működési finanszírozás igénybevétele hitelcél igazolása nélkül. 
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Refinančný úver pre mikro segment 

Mikrohitel az EU támogatásával 

Refinancovanie úverov v iných bankách pre najmenších podnikateľov  

- živnostníkov a s.r.o.  

• Minimálne 2-ročná podnikateľská história a dve 12 mesačné ukončené účtovné 

obdobia 

• Úver do objemu 100 000 € 

• Zostatková splatnosť refinancovaného splátkového úveru max. 8 rokov 

• Zníženie úrokovej sadzby a možné navýšenie refinancovaného úveru 

• Bez dodatočného zabezpečenia oproti refinancovanému úveru 

Más bankoknál felvett hitelek refinanszírozása a legkisebb vállalatok – 

magánvállalkozók és kft.-k - részére 

• Minimum 2-éves vállalkozói történet és két 12-hónapos, lezárt beszámolási 

időszak 

• Hitelvolumen 100 000 €-ig 

• A refinanszírozandó részlettörlesztéses hitel hátralévő futamideje max. 8 év 

• Kamatcsökkentés és lehetőség a refinanszírozott hitel volumenének 

megemelésére 

• A refinanszírozott hitelhez képest nem szükséges utólagos fedezetbevonás 


