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Az FRSZ valamennyi Tagjának és Tisztségviselőjének,
Székhelyeiken

Tisztelt Tagtársaim!
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy hamarosan új kedvezményekkel bővülnek
szolgáltatásaink. Tagjaink számára ugyanis megrendeltük a LIGA Szakszervezetek
megújuló konföderációs kártyáját.
A LIGA-kártya több előnnyel is jár majd:
1) Újabb kedvezményeket tudunk biztosítani tagjaink számára:
a) Az első új kedvezmény az OTP Bank számlevezetési csomagja.
A LIGA elnöke, Mészáros Melinda asszony és Kovács Antal
OTP vezérigazgató-helyettes együttműködési megállapodást írt
alá május másodikán, amelynek értelmében a LIGA tagkártyával
rendelkező tagjaink maximális kedvezményt kapnak az OTP
Bank termékeinek kondícióiból mind kamat, díj és jutalék, vagy
hitelhez kapcsolódó egyszeri díjak terén.
Milyen előnyökkel jár ez a megállapodás Tagjainknak?
 a bankszámlavezetés díjmentes,
 a Lakástakarékpénztár szerződéskötés díjmentes,
 a hitelfelvétel induló és a közjegyzős díjai 50-100% között elengedésre
kerülnek,
 a személyi kölcsön kamata 1,0 százalékkal alacsonyabb a teljes futamidő alatt,
 a banki tranzakciók, e-banking szolgáltatások, bankkártya díjak is
alacsonyabbak vagy ingyenesek.
A kedvezmények mind a meglévő OTP ügyfél mind az új OTP ügyféllé váló tagok
esetében igénybe vehetők lesznek.

A kedvezményes termékek a LIGA tagkártya felmutatásával lesznek elérhetőek
minden OTP banki értékesítési ponton, bankfiókban, és az OTP Pénzügyi Pont
tanácsadói is állnak rendelkezésre országos szinten. Az új LIGA tagkártya
elkészítéséhez egyébként az OTP Bank jelentős támogatást nyújt, ezzel is elősegítve a
kedvezményendszer elérését. Reményeink szerint az új OTP kedvezményrendszer
keretében jelentős megtakarításokat érhetnek el Tagjaink!
b) MOL kedvezmény
Idén tavasszal szintén aláírásra került a MOL-LIGA
megállapodás, melynek alapján a MOL benzinkutakon
6 forint kedvezményt élvezhetnek tagjaink. Ez a tervek
szerint egy MOL-LIGA kedvezmény-kártyával lesz
majd igénybe vehető, melynek kiváltásához szükség
lesz az új LIGA-kártyára. További részletek, hamarosan!
c) A LIGA Szakszervezetek további olyan kedvezmények biztosítását is célként
tűzte ki, melyeket a fentiekhez hasonlóan országos lefedettséggel rendelkező
szolgáltatók, és kereskedelmi vállalatok nyújthatnak tagjaink számára.
2) A LIGA-kártya jelentősen meg fogja könnyíteni a különböző kedvezmények
igénybevételét.
A meglévő kedvezményeket ugyanis a LIGA fokozatosan az új kártyához rendeli. A
LIGA-kártya ki fogja váltani a papíralapú tagsági igazolásokat, melyek bemutatása
jelenleg például a Vodafone boltjaiban és a Raiffeisen fiókjaiban a kedvezményes
szerződés megkötésének feltételét képezik.
A LIGA Szakszervezetektől kapott információk szerint a plasztik kártyák legyártását idén
június hónapban kezdik, így azokat várhatóan július – augusztus hónapokban tudjuk majd
számotokra postázni. Az új kártyákat terveink szerint a MAKASZ-kártyák érvényesítő
címkéivel küldjük majd meg számotokra, futárpostával.
Fentiekből következik, hogy a MAKASZ-kártya természetesen továbbra is megmarad, mivel
az egyben FRSZ tagsági igazolványként is működik, és a Ligáétól eltérő kedvezményeket
biztosít tagjainknak.
A további részletekről, amint ismertté vállnak számunkra, folyamatosan tájékoztatni fogunk
benneteket.
Kérjük, hogy az új kedvezmény bevezetéséről tagjaitokat is szíveskedjetek tájékoztatni, a
helyben szokásos módon.
B u d a p e s t, 2017. május 24.
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