
Napjainkra kulcskérdéssé vált, hogy meg-
történjen a távhôvel ellátott lakások minél telje-
sebb körû korszerûsítése.

Ma a távhôellátás egyik leggyengébb pontja az
épületek fûtési rendszereinek állapota, illetve az
épületek relatív magas hôvesztesége. 

Az elmaradt felújítások egyébként nemcsak a
távhôvel ellátott lakások esetében okoznak egyre
nagyobb gondot, hanem minden épülettípusnál. Annyi
a különbség, hogy a távhô biztonságos volta miatt
nem balesetekrôl, csak pazarlásról, szabályozhatat-
lanságról beszélhetünk.

Az épületek felújítása nem csak pénzkérdés, a tulaj-
donosok szemléletének is változnia kellene ahhoz,
hogy meginduljon ez a folyamat. 

Ma még általános szemlélet, hogy alig-alig költünk a
családok legértékesebb vagyontárgyára, a lakásra,
miközben árukra annál többet. Igaz ez a hitelfelvétel
kérdésére is. Egyre többen vesznek fel áruvásárlási
hiteleket, de még ma is sokan ódzkodnak a lakás-
felújítás miatti eladósodástól. 
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Takarékosság és felújítás

Ha a csekkekkel való postai sorban
állás helyett egyszerûbben szeretné
kiegyenlíteni a távfûtési díját, akkor
válassza a Csoportos beszedési meg-
bízást, hiszen az OTP Bank és a FÔTÁV
Rt. közös akciójában most egy évig
ingyenes Önnek ez a szolgáltatás!

Amennyiben 2005. május 1. és 2005. de-
cember 31. között ad új Csoportos
beszedési megbízásra felhatalmazást az
OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlá-
ja terhére, a FÔTÁV Rt.-s számláinak ki-
fizetésére, a megadástól számított egy éven
keresztül a szolgáltatást díjmentesen veheti
igénybe!

Csoportos 
beszedési megbízás

1 ÉVIG INGYEN!

Befektetés nélkül azonban nem lehetséges
az épületek, a lakások korszerûsítése.

Köztudott, hogy a távfûtött épületállomány túlnyomó
hányadát az 1960-1985 között ipari technológiával
épült házak teszik ki. Nem csak az a probléma, hogy
25 év után egyébként is generálfelújítás szükséges,
hanem az is, hogy a jelen kornak megfelelô mûszaki-
építészeti követelményekkel és megoldásokkal kel-
lene a rehabilitációt elvégezni. 

Egyszerûen fogalmazva az avulás az egyik fô
oka a magas fogyasztásnak, annak, hogy egy
átlagos lakás éves fûtési energiafelhasználása
a nyugat-európai átlag 1,5-2 szerese. 

Az energiahatékonysági célú rehabilitációnak az
épület pótlólagos hôszigetelésére, a nyílászárók cse-
réjére és az épületgépészeti (fûtés, szellôzés) re-
konstrukcióra kell kiterjednie. A németországi nagy-
számú megvalósult rehabilitáció igazolta, hogy a
felújítással jelentôs hôenergia-megtakarítás érhetô el.

A hôhíd további számaiban részletesen is fog-
lalkozunk a felújítás lehetôségeivel 
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2005. május

MIÉRT ÉRDEMES OTP LAKOSSÁGI
FOLYÓSZÁMLÁJÁRÓL FIZETNI A
SZÁMLÁKAT?

MERT…….BIZTONSÁGOS

� Limitfigyelés szolgáltatásunkkal díjmente-
sen meghatározhatja azt a maximális
összeget, ami felett a bank nem teljesíti a
kifizetést.

� Az OTPdirekt Beszedés Kontroll szolgál-
tatásunk igénybevételével Ön SMS-ben
információt kaphat a terhelés összegérôl,
amelyre válaszolva SMS-ben engedé-
lyezheti vagy elutasíthatja a jelzett összeg
számlájáról történô levonását.*

� Az OTP Bank csak az Ön megbízása
alapján teljesíti a kifizetést, és csak addig,
ameddig a megbízás szól.

� A FÔTÁV továbbra is minden hónapban
megküldi Önnek a számláját.

MERT…….KÉNYELMES

� Megbízását egyszer kell megadnia, és a
díj kiegyenlítése hosszú távra megoldottá
válik.

� Csoportos beszedési megbízás esetén,
az Ön megbízása alapján az adott napon
minden hónapban automatikusan le-
vonásra kerül számlájáról a szolgáltatónak
járó összeg.

� Számlájáról nemcsak a saját, hanem pl.
gyermeke, rokona számláját is fizetheti
Csoportos beszedési megbízással.
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Amennyiben már rendelkezik OTP Lakos-
sági Folyószámlával, a Csoportos beszedési
megbízását egyszerûen megadhatja bármely
OTP Bank-fiókban, OTPdirekten keresztül
vagy a FÔTÁV ügyfélszolgálatánál.** 

Ha még nincs OTP Lakossági Folyó-
számlája, mindössze annyit kell tennie, hogy
ellátogat egy OTP Bank-fiókba és számlát
nyit. Csoportos beszedési megbízásait
ezután tudja megadni.

FONTOS: Csoportos beszedési megbízás
megadásához szüksége lesz a FÔTÁV
ügyfélazonosítójára, amelyet megtalál a
fûtésszámláján. Kérjük, hogy ezt vigye magá-
val az egyszerûbb ügyintézés érdekében.

További információért látogasson el a
www.otpbank.hu honlapra, vagy hívja az
OTPdirekt ügyintézôit a (06 1/20/30/70) 3 666
666 vagy a vezetékes hálózatból helyi tarifá-
val hívható a (06 40) 366 666-os számokon,
illetve keresse fel bármelyik OTP Bank fiókot.

* A Beszedés Kontroll szolgálatás igényléséhez
OTPdirekt szerzôdés megléte szükséges.

** Az OTPdirekt szolgáltatás díjait az OTP Bank vo-

natkozó, mindenkor aktuális Hirdetménye tartalmazza.

OTPdirekt (06 1/20/30/70) 3 666 666  • (06 40) 366 666  • www.otpbank.hu 
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