
 
 
Informácia o výplate podpory 

 Uchádzač s účtom v OTP Banka Slovensko, a.s. 
Uchádzačovi, ktorý má v OTP Banke otvorený účet, bude podpora automaticky pripísaná na účet, 
s ktorou je možné okamžite disponovať. V prípade, že má k účtu vydanú platobnú kartu, odporúčame 
vyberať hotovosť prostredníctvom bankomatov OTP Banky Slovensko, a.s.. 
Dovoľujeme si Vás požiadať o kontrolu pripísanej sumy podpory na účet. 

 Uchádzač, ktorý nemá zatiaľ účet v OTP Banka Slovensko, a.s. 
Ak Vaše dieťa alebo študent, ktorému bola priznaná podpora, ešte nemá otvorený účet v OTP Banke, 
podpora bude vyplatená v hotovosti, na ktorejkoľvek  pobočke OTP Banky.  
 
Žiadame Vás, aby ste si do OTP Banky so sebou priniesli: 

 ak má Vaše dieťa do 15 rokov: občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa,  

 ak má Vaše dieťa od 15 do 18 rokov: občiansky preukaz dieťaťa ak ho má vydaný, resp. rodný list 
dieťaťa a občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu,  

 ak má Vaše dieťa nad 18 rokov: štipendium si musí vyzdvihnúť študent osobne s občianskym 
preukazom.  

 
Na pobočke banky je potrebné predložiť originály dokumentov, z ktorých si banka vyhotoví fotokópiu.   

 
Uchádzačom bude podpora vyplácaná od 27. septembra do 31. decembra 2019 prostredníctvom OTP 
Banky. BGA Zrt., spolupracujúci ZMPS a OTP Banka Vás preto žiadajú o spoluprácu.    

 
 

Tájékoztatás a támogatás kifizetéséről 

 Az OTP Banka Slovensko, a.s.-nél bankszámlával rendelkező pályázó: 
Az OTP Banka Slovensko, a.s.-nél megnyitott bankszámlával rendelkező pályázó esetében a 
támogatás automatikusan jóváírásra kerül a számlán, és azonnal felhasználható. Amennyiben 
a bankszámlához bankkártya került kiadásra ajánljuk, hogy készpénzfelvételhez az OTP Banka 
Slovensko, a.s. pénzkiadó automatáit használja. 
Kérjük, ellenőrizze a támogatás bankszámlán jóváírt összegét. 

 Az OTP Banka Slovensko, a.s.- nél bankszámlával nem rendelkező pályázó: 
Amennyiben a támogatást elnyert gyermek vagy hallgató még nem rendelkezik az OTP Banka 
Slovensko, a.s.-nél megnyitott bankszámlával, a támogatás készpénzben kerül kifizetésre az OTP 
Banka Slovensko, a.s. bármelyik bankfiókjában.  
 
Kérjük Önöket, hogy az OTP Banka Slovensko, a.s. fiókjába szíveskedjenek magukkal vinni: 

 15 év alatti gyermek esetében: a szülő/törvényes képviselő személyazonossági igazolványát és 
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  

 15-18 éves gyermek esetében: a gyermek személyazonossági igazolványát amennyiben 
rendelkezik vele, ill. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint szülő/törvényes képviselő 
személyazonossági igazolványát,  

 amennyiben a pályázó betöltötte a 18. életévét: a támogatás összegét a diáknak személyesen a 
személyazonossági igazolványával kell felvennie. 

 
A bankfiókban a dokumentumok eredeti példányát kell bemutatni, a bank ezekről fénymásolatot készít.   

 
A pályázók a támogatást 2019. szeptember 27-től december 31-ig kapják meg az OTP Banka Slovensko, 
a.s.- en keresztül. Ezért a BGA Zrt., a közreműködő SZMPSZ és az OTP Banka Slovensko, a.s. az Önök 
együttműködését kéri.    
 


