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Mit kínál az OTP Business?

 BIZALOM – HAGYOMÁNY

Az OTP Business vezeti a cca. 100 ezer társasház és lakásszövetkezet 
üzemeltetési számlájának több mint harmadát országszerte.

 STRATÉGIAI PARTNERSÉG

Az OTP Business a társasházak felújításának finanszírozásában minőségi, 
aktív és prudens pénzügyi közreműködő, a városonként megfogalmazott 
támogatási-finanszírozási stratégia mentén halad.

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG

Az OTP Business szoros együttműködésben áll az önkormányzatokkal, 
hiszen legtöbbjüknek  számlavezető bankja. Az önkormányzati 
támogatási lehetőségeket igény esetén banki forrással egészíti ki.

 PIACISMERET

Az OTP Business külső értékesítési kapcsolatrendszerében meghatározó 
szerepet játszik a pályázatírókkal és a kivitelezőkkel való harmonikus 
munkakapcsolat.



Kedvező átutalási díjak
Havidíjmentes OTPdirekt szolgáltatás
Havidíjmentes kontroll szolgáltatás
Havonta legalább 5-6 átutalást teljesítő 

ügyfelek számára kedvező kondíciók

Alacsony havidíj – Már 554 Ft-tól
Havidíjmentes OTPdirekt szolgáltatás
Havidíjmentes kontroll szolgáltatás
Havonta 5 átutalásnál kevesebbet 

teljesítő ügyfelek számára kedvező 
kondíciók

Társasházi Mini számlacsomag Társasházi Maxi számlacsomag

Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal olcsóbb és 
kényelmesebb! 

 Költséghatékony, mivel a választható
kivonatkezelési módok közül a legkedvezőbb mind a
két újonnan bevezettet számlacsomag esetében

 Egyszerűbb könyvelés

 Könnyű tárolás, rendszerezés

 Egyszerű és gyors hozzáférés

 Környezetkímélő, hiszen a szolgáltatás
igénybevételével kevesebb papírt kell felhasználni

Társasházi számlacsomagok

Számlanyitási akció: OTP bankfiókban igényelt, és nyitott Társasházi számlacsomagjaink esetén 2022. 
december 31-ig tartó akció keretén belül 6 hónapon keresztül elengedjük a számlacsomag havidíját 
elektronikus bankszámlakivonat igénylése esetén.*

Nagyobb számú társasházi ügyféllel rendelkező társasházkezelők 
részére ajánljuk.
Az Elektra Terminál Előnyei:

• Több lakóközösség számlavezetése

 FELHASZNÁLÓBARÁT program nagyszámú tranzakció 
kezeléséhez. 

 EGYSZERŰBB KÖNYVELÉS a külső adatok importja és adatok 
exportján keresztül.

Elektra terminál 



MEGOLDÁSOK TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSOKRA, FEJLESZTÉSEKRE I.

Napjainkban egyre több lakóközösség számára kulcskérdés a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok műszaki 

állapotának 

 korszerűsítése,

 a lakások, közös rendeltetésű és saját tulajdonú helyiségek felújítása és mindezek pénzügyi megoldása.

Az OTP Business kedvező finanszírozási megoldásainak segítségével, valamint állami és önkormányzati 

források bevonásával már idén megvalósulhatnak olyan felújítási munkák, amelyek eredményeként:

 a lakóközösség tagjai kellemesebb és korszerűbb lakókörnyezetben élhetnek,

 nő az ingatlanok forgalmi értéke, tehát könnyebben és magasabb áron értékesíthetők,

a lakóközösségek jelentős energia-megtakarítást érhetnek el, és így

 csökkennek a közüzemi költségek, aminek köszönhetően a háztartások többet tudnak megtakarítani, 

egyéb célokra félretenni.

Az OTP Business lehetőséget nyújt az ingatlanfedezet nélküli hitelnyújtásra, meglévő lakáselőtakarékossági 

szerződés engedményezése mellett vagy anélkül is. 



*Az akciós kedvezményt azon társasházak vehetik igénybe, melyek 2020. január 1-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.

MEGOLDÁSOK TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSOKRA, FEJLESZTÉSEKRE II.
THERMO/STÍLUS HITEL – KAMATTÁMOGATÁSSAL IS

 A lakóközösség közös tulajdonában lévő ingatlan felújítási és 
energiatakarékossági célú beruházásaira nyújt lehetőséget 
(pl. felvonó felújítás, fűtéskorszerűsítés, vízvezeték-csere, 
tetőfelújítás és szigetelés, homlokzat felújítás, kazáncsere, 
hőszigetelés stb.);

 Állami és önkormányzati pályázatokhoz a saját erő 
kiegészítésére igényelhető, ha a felújítandó részek közös 
tulajdonban vannak.

 Igénybevétele esetén – amennyiben a lakóközösség 
rendelkezik a törvényi előírásoknak* megfelelő felújítási 
alappal – a törlesztés első 5 évében a fizetendő kamat 70%-át, 
a második 5 évében pedig 35%-át kitevő állami 
kamattámogatásra jogosult a hiteligénylő;

 A futamidő: a szerződéskötéstől számított legalább 1 év, 
legfeljebb 15 év.

 A hitelszerződést nem kell közokiratba foglalni.

Az OTP Business társasházi hitele (Thermo/Stílus) 

lehetővé teszi a lakóközösség számára - nem 

kamattámogatott formában - a nem közös 

tulajdonban lévő részek felújítását, korszerűsítését, 

és új beruházások megvalósítását is.

Kezelési költség:  0% 



MENNYISÉG

Külső tényező nem befolyásolja, a 
finanszírozás költsége átmeneti!

EGYSÉGÁR

Az itt nyert megtakarítást használjuk 
a mennyiség csökkentésére!

 Egy jól előkészített 
beruházással akár a 
költségek 40 – 50%-a 
megtakarítható

 Tartós megoldás

 Állami intézkedések 
hatására változik, rajtunk 
kívül álló ok

 A lehetőségek végesek, a 
bekerülési költségtől függ

Az igazi megoldás a szorzat mindkét elemének csökkentése!

Hogyan csökkentsük a rezsiköltséget ?
Rezsi költség = 
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OTP Bank 
THERMO/STÍLUS  

Hitelből

Ingatlanfedezet 
nélkül

Kezelési költség 
nélkül

FORRÁSÖSSZETÉTEL 

A korszerűsítési munkák finanszírozásaA korszerűsítési munkák finanszírozása

THERMO/STÍLUS HITEL 

Állami kamattámogatással is

Alacsony kamatozású hitel

 Bankszámlán lévő készpénz

 Kiutalható Lakástakarék 
Megtakarítás

 Önkormányzati támogatás 



Állami kamattámogatás feltétele 

A FELÚJÍTÁSI ALAP HAVI MÉRTÉKE

A lakóépület Felvonóval 
rendelkezik

Felvonóval 
nem 

rendelkezik

Használatba vétel, 
illetőleg a felújítás 
15 éven belül volt

8 Ft/m2 6 Ft/m2

Használatba vétel, 
illetőleg a felújítás 
15 évnél régebben 
volt

12 Ft/m2 10 Ft/m2

A fenti mértékű felújítási alap képzését az arról 

szóló közgyűlési határozattal kell igazolni !

A FELÚJÍTÁSI ALAP KÉPZÉSÉNEK IGAZOLÁSA

 Amennyiben a társasház nem végzett felújítást az elmúlt 
két évben, akkor hitelintézetnél vagy szakosított 
hitelintézetnél elkülönített számlán rendelkezésre kell 
állnia a két évnyi felújítási alap összegének.

 Amennyiben történt felújítás, akkor a felújítási munkák 
számláit kell benyújtani.

 Felújítási alapképzés felhasználásának minősül a felújítási 
munkákon túlmenően a kérelem benyújtását megelőzően 
felújítási célra felvett kölcsön igazoltan tőke és kamat 
fizetésére fordított összege, valamint 

 A műszaki ellenőrzésre, a felújításhoz kapcsolódóan 
elvégzett műszaki vizsgálatokra, tervdokumentációra 
fordított számlával igazolt összeg.

2 LEZÁRT ÉVRE TÖRTÉNŐ ALAPKÉPZÉS IGAZOLÁSA
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Mit kínál az OTP Business?

Kifogástalan 
közgyűlési 

jegyzőkönyv 

GYORS 
HITELÜGYINTÉZÉS



MEGOLDÁSOK TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSOKRA, FEJLESZTÉSEKRE III.



Köszönöm a figyelmet !

A kedvezmények tájékoztató jellegűek, nem minden esetben vonhatók össze. 

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – az aktuális és részletes 
feltételekért, illetve a legmegfelelőbb számla- és hitelkonstrukció kiválasztásához kérjük tájékozódjon honlapunkon 
(www.otpbank.hu), illetve bankfiókjainkban, ahol részletes tájékoztatást kaphat az egyes termékekről, és kollégáink 

segítenek megtalálni az Önökhöz legközelebb eső, társasházi hitelezéssel foglalkozó fiókot. 


