
• Folyamatosan dol-
goznak azon, hogy 
minden hozzájuk 
forduló magyar ügy-
felet az anyanyelvén 
tudjanak kiszolgálni – 
húzta alá Fatér Gyula. 
Az OTP Bank Románia 
vezérigazgatója szer-
dai sajtótájékoztatóján 
elismerte, hogy voltak 
és még mindig vannak 
hiányosságaik ezen a 
téren, de idén több lé-
pést is tettek a helyzet 
javítása érdekében.

ISZLAI KATALIN

A koronavírus-világjárvány 
kapcsán a banki szektor ki-
hívásairól és az OTP bank 

által megtett lépésekről beszélt szer-
dai online sajtótájékoztatóján Fatér 
Gyula, az OTP Bank Románia vezér-
igazgatója. Mint kezdésként elmond-

ta, még a járvány hazai megjelenése 
előtt elindítottak egy Apollo-prog-
ram nevű átalakítási folyamatot, és 
tartottak tőle, hogy a megváltozott 
körülmények miatt nem tudják telje-
síteni a célkitűzéseiket, de egyelőre 
nem adódtak számottevő problé-
mák. Ez annak köszönhető, hogy az 
ügyfelek többsége jól megbirkózott 
a vírushelyzettel, a jövő évben azon-
ban ez megváltozhat.

Növelnék a piaci részesedést

A vezérigazgató szerint az állami 
fi zetési moratóriummal (haladék) 
az ügyfeleik mintegy 10 százalé-
ka élt, és készen állnak arra, hogy 
azoknak is segítséget nyújtsanak, 
akiknek a későbbiekben akadnak 

nehézségeik. Erre azért van szük-
ség, mert egyelőre nem tudni, hogy 
az állami moratórium jövőre folyta-
tódik-e vagy sem. „Úgy látjuk, hogy 
az ügyfelek döntő többsége eddig 
jól megbirkózott a vírushelyzettel, 
és nem tapasztaltunk nagy fi zeté-
si problémákat. De ha a szívünkre 
tesszük a kezünket, kijelenthet-
jük, hogy a következő év lesz a 
vízválasztó a bankrendszernek, 
és ezáltal az ügyfeleknek is. Erre 
próbálunk felkészülni, jelenleg a 
közepén vagyunk egy átalakulás-
nak” – mondta a vezérigazgató, 
majd arról beszélt, hogy miért volt 
erre szükség. Az OTP csoport 12 
országban van jelen, ezek közül 
többen komoly piaci részesedéssel 
rendelkezik. Romániában azonban 
nem tudták olyan szinten megvetni 
a lábukat, hogy a nagyobb bankok 
közé legyenek sorolhatók, de a leg-
jobb tízben így is benne vannak, 
pontosabban a kilencedik helyen 

szerepelnek a rangsorban. „Az 
ambíciónk az, hogy a piaci része-
sedésünket megduplázzuk, tehát 5 
százalékra növeljük 2023-ig. Az el-
ső évben el is értük a félszázalékos 
növekedést. Emellett továbbra is 
befektetünk az infrastruktúrába, új 
fi ókokat nyitunk, és a meglévőket 
bővítjük” – sorolta Fatér Gyula.

Ügyintézés magyarul

Hozzátette, a fejlesztések mellett 
csapatuk bővítésén is dolgoznak, 
idén 200 új kollégát alkalmaztak, 
ebből 50 magyar nyelven is beszél, 
és 2021-ben további legalább 23 ma-
gyarul is beszélő személy alkalma-
zása van kilátásban. Mint a vezér-
igazgató elismerte, nem voltak és 
az új alkalmazások után sincsenek 
azon a szinten, hogy minden hozzá-
juk forduló ügyfelet saját anyanyel-
vén tudjanak kiszolgálni. „Igyek-
szünk fejlődni ebben, és kell is 

fejlődnünk, de nyitottak vagyunk, 
és meg is tesszük. A járványhely-
zet alatt a sepsiszentgyörgyi és a 
csíkszeredai megyei kórházaknak 
jelentős összegeket adományoz-
tunk. Emellett Sepsiszentgyör-
gyön létrehoztunk egy kisebb call 
centert, ahol öt magyarul beszélő 
kolléga dolgozik. Ők bizto-
sítják azt, hogy ha valaki 
betelefonál hozzánk, akkor 
biztosan ki tudjuk szolgálni 
a saját anyanyelvén. Ebben 
az irányban további lépé-
sek várhatók” – húzta alá a 
vezérigazgató. Arra is kitért, 
hogy az idei év eddig a járványhely-
zet ellenére a várakozásaik szerint 
alakult, a harmadik negyedév vé-
gén 39 millió lej nyereséget köny-
veltek el, emellett pedig közel 50 
millió lej céltartalékot képeztek, 
felkészülve a jövő évre, amikor az 
ügyfeleknek fi zetési nehézségeik 
adódhatnak.

Nehéz idők jöhetnek. 2021-ben 
válik majd igazán érezhetővé 
a járvány okozta gazdasági válság 
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Jövőre várható a neheze?
A következő év vízválasztó lesz a bankrendszernek, és ezáltal az ügyfeleknek is

Én a
Székelyhonnal

kávézom!

A garantált ajándékcsomag a Öné, amennyiben előfizet: 
4 hónapra a Székelyhon vagy Krónika napilapokra, vagy 1 évre a 
Nőileg magazinra vagy a Heti Hirdetőre.

Amiért megéri előfizetni a Székelyhonra: 
4 hónapnyi érdekes és naprakész információt kaphat

Ajándékcsomagban részesül, amelynek tartalma:
1 darab 500 grammos kávé 
2 darab Székelyhonos kávésbögre
1 darab továbbadható ajándékutalvány, amely 2 hónapos ingyenes 
előfizetésre jogosít fel

A kampány időtartama:
2020.10.09.‒2020.12.14.

H I R D E T É S

Fatér Gyula vezérigazgató 
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