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Együttműködésünk célja

Otp Pénzügyi Pont mint az OTP Bank Nyrt. Függő ügynök hálózatának célja, 

hogy a Magyar Női Unio Egyesülettel történő együttműködés kapcsán, tagjai, 

pártolói valamint támogatói részére egy komplex pénzügyi tanácsadással 

egybekötött, és kedvezményeket biztosító együttműködést alakítson ki. 



Együttműködésünk 4 alappillére

1. Tudatos pénzügyi kultúra kialakítása, újra tervezése

2. Magyar Női Unio Egyesület tagjai pártolói valamint támogatói részére történő 

állami támogatások igénybevételének komplex lehetőségének bemutatása –

személyre szabottan

3. Meglévő hitelek, valamint pénzügyi termékek/konstrukciók optimalizálása

4. Biztosítások, megtakarítási termékek bemutatása háztartásra/ személyre szabva



1. Tudatos pénzügyi kultúra kialakítása, újra tervezése 

Az OTP Bank elkötelezett a pénzügyi tudatosság fejlesztésében. A
pénzügyi tudatosság fejlesztése azért is fontos, mert egyre
bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg, és a pénzügyi
alapismeretek hiánya hátrányt jelenthet a munkavállalók számára.

Nagyon fontos számunkra a pénzügyi tudatosság fejlesztése és az 
öngondoskodás ösztönzése.

Ezért hirdette meg vállalati partnerei és munkavállalói részére egy nem
OTP specifikus,

általános pénzügyi edukációt.

A pénzügyi edukáción belül több modul is van, hogy ki tudják választani
a munkáltatók és/ vagy a munkavállalók miről szeretnének tájékozódni.
Tömör képet adjon a munkavállalók számára a pénzügyi lehetőségeikről.
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A Pénzügyi Edukáció keretében választható modulok:

I.A Bank és az ATM működése
Célja: Bemutatni a bankok működését, a banki tevékenységeket.
Megismertetni a Pénzkiadó automatával igénybe vehető szolgáltatásokat:
Készpénz ki és befizetés; közüzemi számlák befizetése; PIN kód
megváltoztatása; Mobiltelefon egyenlegfeltöltés; Lottószelvény vásárlása.

II. Elektronikus bankolás és applikációk
Célja: bemutatni az elektronikus banki szolgáltatások
működését, előnyeit, legismertebb műveletek
bemutatása.

•Internetbank,
•Telefonos ügyintézés,
•Banki applikációk.

III. Öngondoskodás – Megtakarítások
Célja: a magyar pénzügyi kultúra fejlesztése, az öngondoskodás
népszerűsítése, a lakosság tudatos pénzügyi döntéseinek ösztönzése, 
valamint a pénzügyi termékek és szolgáltatások iránti igény bővülésének 
megalapozása.

•Megtakarítási stratégia kialakítása,
•Legnépszerűbb megtakarítási formák.

IV. Hitelek
Célja: bemutatni a munkavállalók számára a rendelkezésére álló
konstrukciókat. Felhívni a figyelmet a felelős hitelfelvételre, és arra, hogy a 
munkavállalók több szempontból is gondolják át, melyik hitelkonstrukció 
nyújt számukra megfelelő megoldást.

V. Otthonteremtési Támogatások
Célja: bemutatni a munkavállalók számára a rendelkezésére álló
kedvezményeket. A kormány családpolitikájának évek óta fontos részét 
képezi a lakástámogatási rendszer folyamatos bővítés.
A 2021-es évben több elemmel bővült az otthonteremtési program.

•Áfa csökkentés új építésű ingatlanok értékesítése esetében,
•Visszaigényelhető az áfa az új építésű CSOK-os ingatlan után,
•Vagyonszerzési illetékmentesség CSOK-kal vásárolt ingatlan 
esetében,
•Többgenerációs CSOK - CSOK igénylése Tetőtér beépítésre,
•ÚJ Otthonfelújítási Támogatás.



2. Magyar Női Unio Egyesület tagjai pártolói valamint támogatói részére 
történő állami támogatások igénybevételének komplex lehetőségének
bemutatása személyre szabottan
Lényeges pont, a személyes tanácsadás lehetősége, melyet az Otp Pénzügyi Pont munkatársai végeznek mint 

díjmentes szolgáltatás. 

Ezen tanácsadás koordinátora országos szinten :
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3. Meglévő hitelek, valamint pénzügyi termékek/ konstrukciók 
optimalizálása

A háztartartás valamint az egyén ( ügyfél ) élethelyzetéhez igazodó pénzügyi 

megoldások optimális kihasználása, a meglévő adósságállomány tudatos 

átalakítása egy pénzügyi terhek csökkentésére irányulva



4. Biztosítások, megtakarítási termékek bemutatása háztartásra/
személyre szabva

Lakásbiztosítás

Kockázati életbiztosítás

Törlesztési biztosítás Öngondoskodás



Köszönöm a figyelmet!


