Hirdetmény
a változásokról
Hatályos: 2014.07.01-től

A Polgári Bank Zrt. előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,
hogy a Bank az érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek (1. Lakossági bankszámla/Polgári
Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei 11. pont, Hatályos:
2013. december 31., 2. Bankkártya Üzletszabályzatok és ÁSZF-ek 13.5-ös pont) alapján a Lakossági
számlák, számlacsomagok, valamint a Lakossági bankkártyák kondíciói tekintetében, előzetes
meghirdetéssel 2014. július 1-i hatállyal módosítást hajt végre.
A módosítás tartalma: a forgalmazott TakarékPont számla (Csak és Csemete) és számlacsomagok
(Pezsdítő, Komplex, Újító, Ugródeszka, Hagyományos), valamint a hozzájuk kapcsolódó bankkártyák egyes
akcióinak visszavonása. A visszavont akciók pontos köréről és azok mértékéről az érintett Hirdetményben
rendelkezünk (piros színnel, áthúzással jeleztük a megszűnő kedvezményeket).
A Hirdetményekben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint referencia-árfolyamok
egyoldalú módosításának jogát a hatályos ÁSZF-ekben feltüntetett feltételek változása indokolja.
(Lakossági bankszámla/Polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési
Feltételei 11. pont e.) és j.) alpontjai alapján, Hatályos: 2013. december 31., Bankkártya Üzletszabályzat és
Általános Szerződési Feltételek Lakossági betéti bankkártyához és a PayPass kiegészítés esetén 13.5-ös pont
alapján, Hatályos: 2014. március 15.) A Lakossági számla és számlacsomag, valamint a hozzájuk kapcsolódó
bankkártyák esetében nem kondíció módosításról, hanem akció visszavonásról rendelkezik a Polgári
Bank.
A módosítással érintett Lakossági és Bankkártya Hirdetmények az alábbiak:
 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2014.07.01. (2014.04.30-i közzététel)
 TakarékPont bankkártya Hirdetmény (Bankkártya, PayPass Karóra és TaPassz) 2014.07.01. (2014.04.30-i
közzététel)

A fent felsorolt, módosított kondíciókat tartalmazó Hirdetmények a www.polgaribank.hu honlapon, illetve
fiókjainkban érhetőek el.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény alapján a módosítás az Ügyfél részéről elfogadottnak minősül, amennyiben az Ügyfél 2014. július
1. napjáig írásban nem értesíti a Polgári Bankot arról, hogy a módosításokat nem fogadja el, továbbá a
módosítással érintett szerződést nem mondja fel. A módosítás hatályba lépéséig Ön jogosult azonnali
hatállyal, díj-, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani.

