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Campanie adresată persoanelor fizice, valabilă în perioada 
1.07-31.12.2022.

 
 

Poți obține mai multe informații despre produsele 
noastre:

OTP Bank România S.A., societate administrată în sistem 
dualist, cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, Sector 1, 
EUID: ROONRC.J40/10296/1995, înregistrată la Registrul 
Comerțului J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 
7926069, cod de identificare fiscală RO 7926069, înregistrată 
în Registrul Bancar sub nr. RB–PJR–40–028/1999, cu număr de 
înregistrare operator de date cu caracter personal nr. 2689.

 

Am reușit să îți atragem 
atenția?

 
Pachetul OTP Lejer

Întocmit de: OTP Bank România, Marketing, pliant Pachet OTP Lejer, iulie 2022.

It’s a match!
Un cont ca anii de studenție

Fără obligaţii, fără comisioane până la finalul 
anului 2023.
Cont bancar, card de debit, internet banking.

La următorul număr de telefon:
0800 88 22 88 
De luni până vineri între 8:30 și 21:00
Apelabil gratuit, din orice rețea de 
telefonie fixă sau mobilă

Prin intermediul 
reprezentanților OTP Bank
din unitățile teritoriale

Pe pagina noastră de internet
https://octavian.otpbank.ro/otplejer



Ai ZERO griji când alegi pachetul 
care ți se potrivește.

Ce conține Pachetul OTP Lejer?

Cont Curent în lei
În plus, poți deschide oricâte alte conturi 
îți dorești, în lei și valută.

Card de Debit în lei
Poți alege între Mastercard Standard și 
Mastercard Flat.

OTPdirekt
Ai serviciile internet banking și mobile 
banking (SmartBank).

Alerte SMS (control cont și control 
card) 
Te anunțăm când primești bani sau faci 
plăți cu cardul, mobilul sau prin OTPdirekt.

Ce avantaje ai în Pachetul OTP Lejer?

• ZERO comision de administrare a pachetului până la 
finalul anului 2023, fără nicio condiție de rulaj 
minim sau tranzacție lunară, în cadrul Campaniei 
promoționale.
• ZERO comision de emitere și administrare a 
cardului de debit.
• ZERO costuri la retrageri numerar de la orice 
ATM din România, nelimitat.
• ZERO costuri pentru 2 (două) retrageri numerar, 
pe lună, de la orice ATM din străinătate. 
• ZERO comision schimbare cod PIN la ATM OTP 
Bank, nelimitat.
• ZERO costuri de administrare cu aplicațiile 
incluse în OTPdirekt.
• ZERO comision de procesare plăți în lei, intra și 
interbancare prin internet banking către orice 
bancă din România, nelimitat.
• ZERO costuri cu alertele SMS, adică nu plătești 
nici administrarea serviciului și nici nu ai costuri cu 
SMS-urile primite în cazul alertelor control cont și 
control card.

Toate acestea atâta vreme cât ai Pachetul 
OTP Lejer.

În plus, primești:

• ZERO comision de analiză dosar de credit de 
nevoi personale.
• 50% reducere la comision de analiză dosar credit 
ipotecar, în conformitate cu reglementările în 
vigoare aferente produselor de creditare.
• acces la structura de preț aferentă creditului de 
nevoi personale/credit ipotecar cu componentă de 
transfer salariu în cadrul OTP Bank și achiziționarea 
pachetului de produse și servicii de cont curent.

dacă optezi să aplici pentru creditele din 
portofoliul OTP Bank.

Preț pachet OTP Lejer

Devino client OTP Bank, achiziționează pachetul 
OTP Lejer până la 31.12.2022 și beneficiezi de ZERO 
lei cost de administrare al pachetului până la finalul 
anului 2023, în cadrul Campaniei promoționale.
Altfel, prețul standard lunar al pachetului este 12 
lei. Dacă încasezi cel puțin 1.200 lei în fiecare lună 
în orice cont curent deschis la OTP Bank și efectuezi 
cel puțin o plată decontată pe lună cu cardul de 
debit deținut în cadrul pachetului sau prin serviciul 
OTPdirekt, atunci prețul pachetului este ZERO lei.

Poți aplica pentru Pachetul OTP Lejer în 
orice unitate OTP Bank, cât și 100% ONLINE, 
pe: https://octavian.otpbank.ro/otplejer.

Produsul face parte din oferta generală de produse 
și servicii a băncii. Îți recomandăm să consulți 
site-ul www.otpbank.ro pentru a fi la curent cu 
eventualele modificări.

Termenii și Condițiile pachetului de produse și 
servicii bancare OTP Lejer, precum și Regulamentul 
Campaniei promoționale "Vino Lejer la OTP Bank" 
sunt disponibile gratuit în unitățile teritoriale OTP 
Bank și pe www.otpbank.ro.


