
Vrei o studenție
relaxată?
Află tot despre pachetul 
nostru pentru studenți, 
cu 0 costuri!
Ia-ți pachetul de cont curent LeZero 
și primești 10% înapoi din valoarea tranzacțiilor 
cu cardul.

Consultă regulamentul campaniei pe www.otpbank.ro și în 
cadrul unităţilor OTP Bank.

Pachetul LeZero
Campanie Student



Ești student și ai peste 18 ani, 
dar nu mai mult de 25 ani? 

Atunci ia-ţi pachetul LeZero Student și ai următoarele beneficiii:

• ZERO costuri pentru emiterea și administrarea cardului 
  de debit - facem noi cinste.
• ZERO costuri la retrageri numerar de la orice ATM din       
 România, nelimitat.
• ZERO comisioane la transferurile intra și interbancare în lei, 
  către orice bancă din România, prin OTPdirekt, nelimitat.
• ZERO costuri pentru alertele SMS (cost control și cost card). 
 Veștile bune, cum că a intrat bursa, n-ar trebui să coste.
• ZERO costuri de administrare cu aplicațiile incluse 
   în OTPdirekt.
• ZERO costuri pentru două retrageri de numerar, lunar, 
  de la orice ATM din străinătate.

Pachetul tău LeZero conține:
• Cont curent în lei 
• Card de debit la alegere, între Mastercard Standard 
   și Mastercard Flat
• Servicii de Internet Banking și Mobile Banking (OTPdirekt 
  și Smart Bank)
• Alerte SMS
 
Ia-ți LeZero Student, în perioada 01.09 - 30.11.2021, și ai ZERO lei 
preţ lunar pentru pachet, până împlinești vârsta de 25 ani.
Ulterior, prețul lunar va fi tot ZERO lei, dacă încasezi cel puțin 
1.200 lei lunar, în oricare dintre conturile tale de la OTP Bank, 
și efectuezi cel puțin o plată lunar cu cardul de debit deținut 
în cadrul pachetului sau prin serviciul OTPdirekt.
Dacă nu îndeplinești aceste condiții, primești toate beneficiile 
pachetului pentru doar 12 lei pe lună.

În plus, special pentru tine, până împlinești 25 ani, primești 
10% cash back din valoarea tranzacţiilor efectuate cu cardul tău 
de debit, doar în lunile de campanie. Cash back-ul este 
de maximum 50 lei pe lună și îl primești în ultima zi lucrătoare 
a lunii următoare celei în care s-au efectuat tranzacțiile.
Consultă Regulamentul campanei promoționale „Vino la 
OTP Bank, LeZero pentru studenți te răsplatește“ pe 
www.otpbank.ro și în cadrul unităţilor OTP Bank.

De luni până vineri între 8:30 și 21:00 
Apelabil gratuit, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă
Întocmit de: OTP Bank România, Marketing, pliant Pachet LeZero, septembrie 2021. 

www.otpbank.ro • 0800 88 22 88 

 


