
Költözik a medgyesegyházi OTP fiók 
Bankunk tájékoztató fórumot tart 2020. január 21-én 13.00-17.00 óra 

között a Művelődési Házban (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.).  
Munkatársaink segítséget tudnak nyújtani mind lakossági, mind 

vállalkozói szolgáltatásokkal kapcsolatban valamint bankunk digitális 
csatornáit is bemutatják. 

KEZDÉS:13.00. óra 
 
Az OTP Bankról köztudott, hogy folyamatosan 
fejleszti, finomítja szolgáltatásait. Szinte 
hónapról hónapra jelennek meg az új 
megoldások és termékek. Ez igaz az online 
fejlesztésekre, de a fióki folyamatokra is. A 
fiókok szerepe is átalakul, egyre 
hangsúlyosabbá válik a tanácsadó funkció. A 
medgyesegyházi ügyfelek február elejétől még 
színvonalasabb szolgáltatásban részesülnek a 
megyeszékhelyen, a már megismert ügyintézők 
segítségével. 

A medgyesegyházi (Kossuth Lajos tér 
21.) OTP Bank 2020. január 31-ét követően 
átköltözik a Békéscsaba, Szent István téren 
található fiókba. Az összevonásra azért van 
szükség, hogy Békéscsabán még jobb, még 
színvonalasabb kiszolgálásban tudják 
részesíteni ügyfeleiket, akiknek a költözéssel 
kapcsolatban nincs teendője.  

A lakossági ügyfelek az OTP Bank 
bármely fiókjában, illetve az elektronikus 
csatornákon keresztül is intézhetik 
bankügyeiket, míg a vállalati ügyfelek 2020. 
február 1-től a békéscsabai fiókban 
bankolhatnak. Igény esetén, természetesen, 
bármely más fiókba is áthelyezhető a vállalati 
számla, az OTP Bank munkatársai ebben is 
készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

A személyes ügyintézésen kívül már 
számos egyéb módon is intézhetők a 
pénzügyek, akár az otthoni fotelben ülve egy 
számítógép vagy okostelefon segítségével. 
Ebben az internetbank és a mobilbank 
alkalmazás nyújt segítséget. Ezeken keresztül 
szinte az összes banki művelet biztonságosan, 
gyorsan és kényelmesen végrehajtható. Ha 
valaki még nem igényelt hozzáférést az online 
csatornákhoz, ezt könnyen megteheti a fiókok 
bármelyikében, itt a különböző funkciók 
használatát is megmutatják az érdeklődőknek. 
Akiknek nincs még internet elérése telefonos 
banki szolgáltatás eléréséhez a következő 
számot kell hívniuk: 06 1/20/30/70 366 6666.  

Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a 
pénzügyek intézése akár olcsóbb is lehet, illetve 
időt is megtakaríthatunk azzal, hogy nem 
szükséges minden egyes alkalommal befáradni 
a bankfiókba. 
A készpénzkiadó automata továbbra is elérhető 
marad a településen. A kijelzőn megjelenő 
információk segítik a gyors használatot, az 
automata segítségével sorban állás nélkül 
juthatnak készpénzhez és más szolgáltatások is 
elérhetőek. Az ügyfelek vásárlásaikat 
bankkártyájuk segítségével vagy akár 
mobiltelefonjukkal is biztonságosan intézhetik, 
így csökkenthetik a készpénzhasználatot.  
A mozgásukban korlátozott vagy elfoglalt 
ügyfelek számára ingyenes és rugalmas 
mobilbankári szolgáltatás is igénybe vehető, ha 
ingatlan vagy vállalati hitelt szeretnének. Ebben 
az esetben az ügyfelek maguk döntik el, hogy 
mikor és hol szeretnének találkozni a banki 
szakértőkkel.   
A Békéscsaba, Szent István tér 3. szám alatti 

OTP Bank fiók nyitvatartási ideje: 
Hétfő: 7.45 – 18.00, Kedd: 7.45 – 16.00 
Szerda:7.45 –16.00, Csütörtök:7.45 –16.00 

Péntek:7.45 – 16.00 
Békéscsabán a Csaba Centerben is található 
bankfiók, amely hétfőtől péntekig 9.00-17.00 
óra között tart nyitva. 

További közeli OTP bankfiókok: 
Gyula, Bodoky u 9., Mezőkovácsháza, Árpád 
u. 177., Elek, Gyulai út 5. 
 
A szolgáltatások fejlesztésével az a cél, hogy az 
OTP Bank ügyfelei kiemelt és minél gyorsabb 
szolgáltatásban részesüljenek. További 
információkat a www.otpbank.hu oldalon talál.  
 

A közlemény az OTP Bank NYRT-
től,  Balogh Tamás, Ügyvezető igazgató 

helyettestől érkezett Kraller József, 
medgyesegyházi polgármester kérésére.  

http://www.otpbank.hu/

