Aj v Lučenci ulovíte
Sezóna najlepšiu
podnikateľských
úverov
našu
ponuku

%a.

v OTP Banke zahájená

Požičajte si na čokoľvek už od 3,50 % p. a.
Preneste staré úvery svojich klientov
a znížite im úrokovú sadzbu o 2,50 % ročne
www.otpbanka.sk/pozicka • 0850 111 222
OTP Banka Poznáme sa. Dôverujeme si navzájom.

Reprezentatívny príklad:
Podmienkou získania pôžičky s úrokom už od 3,50 % ročne (otp EXPRES úver) je zriadenie účtu v banke a splnenie podmienok aktívneho klienta (minimálne 3 platby kartou mesačne, pravidelný príjem aspoň 300 eur, realizovať najmenej jedno inkaso alebo trvalý príkaz) a poistenie splácania úveru. Klient získa výslednú úrokovú sadzbu podľa rizikového posúdenia jeho profilu bankou. Pri výške úveru 5 000 eur, dobe splatnosti 7 rokov, a úrokovej sadzbe 3,50 % p. a. je mesačná anuitná splátka úveru 67,20 eur, mesačný poplatok za poistenie úveru vo výške 2,65 eur, poplatok za spracovanie vo výške 100 eur, RPMN 5,39 % a celková suma, ktorú zaplatíte, je 5 967,40 eur.

Exkluzívna ponuka OTP Banky pre klientov Finportal, a. s.

Vďaka novému refinančnému mikro úveru pomôžete svojim klientom v rozvoji svojho podnikania.
Jednoducho vymeňte nevýhodné úvery za lacnejšie!

Refinančný mikro úver
otp refinančné MIKROúvery

✓
✓
✓
✓
✓

automatické zníženie úrokovej sadzby oproti pôvodnému úveru o 2,50 % ročne1/
možnosť bezúčelového navýšenia úveru pri zachovaní pôvodnej výšky splátky
zníženie splátky predĺžením zostatkovej splatnosti úveru
financovanie formou kontokorentu alebo úveru s pravidelnými mesačnými splátkami
úver bez poplatku za spracovanie úverového obchodu a bez dodatočného zabezpečenia

Máte vo svojom portfóliu klientov, ktorí by uvítali takéto riešenia?
Neváhajte vyplňte jednoduchý dotazník a kontaktujte nás. Na osobnom stretnutí Vám poradíme,
ako získať pre klienta našu najvýhodnejšiu ponuku.
Pre stiahnutie tlačiva dotazníka kliknite na príslušné tlačítko nižšie:
Dotazník pre fyzickú osobu-podnikateľa

Dotazník pre právnickú osobu

Navyše, ak mám odporučíte klienta s požadovanými parametrami, odmeníme Vás za všetky predané
úverové produkty, ktoré naši pracovníci Vašim klientom poskytnú, nie len za refinančný úver.
Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.
Ing. Slavomír Koledzai

Ing. Pavol Strieborný

Tím externej predajnej siete
OTP Banka Slovensko, a.s.

Odbor riadenia retailovej siete
OTP Banka Slovensko, a.s.

1/

max. do výšky 5,00 % p.a., pri zabezpecení úveru nehnutelnostou aždo výšky 3,50 % p.a.

www.otpbanka.sk/externypartner
externypartner@otpbanka.sk
otpdirekt • 0850 111 222
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