
 

 

Hirdetmény 
a változásokról 

Hatályos: 2014. november 28-tól 

 A Polgári Bank Zrt. előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt 

Ügyfeleit, hogy a 2014. november 28-i Eszköz –Forrás Bizottsági döntés értelmében a  Passzív üzletág 

Lakossági Hirdetményében, a Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetményében, és a  

devizabelföldi/devizakülföldi/természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla 

kondíciói Hirdetményében 2015. február 01-i hatállyal módosítást hajt végre.  

A módosítás tartalma:  

Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2015. február 01. (Közzétéve: 2014. november 28.) 

 Bevezetésre kerül: Összeghatár feletti pénztári befizetés bejelentése:  15 000 000 HUF vagy 

50 000 EUR (vagy ennek megfelelő összegű más valuta) feletti befizetés esetén a tranzakciót 

megelőző nap 14.00-ig (pénteken 12.00-ig) írásos bejelentési kötelezettség áll fenn ügyfeleink 

részéről.  Az összeghatár a Bank összes fiókja tekintetében kerül figyelembevételre. 

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló      2007. évi CXXXVI. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a bank kérheti a 

pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.  

Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2015. február 01. (Közzétéve: 2014. november 28.) 

 A Polgári „S” vállalkozói számla valamint a Polgári  „M”, „L” és „XL” számlacsomagok esetén az 

akciós jelleggel elengedett, készpénz befizetési díjra vonatkozó kedvezmény - jelenleg 0 Ft - 

visszavonásra kerül.  2015. február 01-től díja: 0,03% minimum 150 Ft. 

 Bevezetésre kerül: Összeghatár feletti pénztári befizetés bejelentése: 15 000 000 HUF vagy 

50 000 EUR (vagy ennek megfelelő összegű más valuta) feletti befizetés esetén a tranzakciót 

megelőző nap 14.00-ig (pénteken 12.00-ig) írásos bejelentési kötelezettség áll fenn ügyfeleink 

részéről.  Az összeghatár a Bank összes fiókja tekintetében kerül figyelembevételre. 

 

Hirdetmény Devizabelföldi/devizakülföldi/természetes/nem természetes személyek részére vezetett 

devizaszámla kondíciói 2015. február 01. (Közzététel: 2014. november 28.) 

 

 Devizaszámla vezetés kondícióiban az alábbi módosítást hajtottuk végre. Nem természetes 

személyek részére vezetett számlák esetén a pénztári befizetések után a Bank tranzakciós díjat számít 

fel, melynek mértéke a befizetendő összeg 0,2 %-a.  

 

 Természetes és nem természetes személyek részére vezetett számláknál bevezetésre kerül: 

Összeghatár feletti pénztári befizetés bejelentése: 15 000 000 HUF vagy 50 000 EUR (vagy ennek 

megfelelő összegű más valuta) feletti befizetés esetén a tranzakciót megelőző nap 14.00-ig (pénteken 

12.00-ig) írásos bejelentési kötelezettség áll fenn ügyfeleink részéről.  Az összeghatár a Bank összes 

fiókja tekintetében kerül figyelembevételre. 



 

 

 Befogadási és teljesítési határidők és bankköltség viselés módja deviza átutalások esetén (Ezen 

változtatások a lakossági és vállalkozói Hirdetményekben is átvezetésre kerültek a deviza forgalom 

tekintetében 

A Hirdetményekben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint referencia-árfolyamok 

egyoldalú módosításának jogát a hatályos ÁSZF-ekben feltüntetett feltételek változása indokolja. 

(Lakossági Általános Szerződési Feltételei, Hatályos: 2014. 09.12., 11. pont g., Általános Szerződési Feltételek 

deviza számla vezetéséhez, hatályos: 2014. 09.12., 14.pont j. és az Általános Szerződési Feltételek forintban 

nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 17. pont)  

A módosításokat az érintett Hirdetményekben piros színnel, dőlt betűvel jelöltük.  2015. február 01-ei 

hatállyal lép életbe a megjelölt termékeknél a változás. Ezen termékek esetén a Polgári Bank 2 hónappal a 

hatályba lépés előtt meghirdette a változásokat.     

A módosítással érintett Lakossági és Vállalkozói számlák és betétek Hirdetményei az alábbiak: 

 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2015. február 01. (Közzététel: 2014. november 28.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény2015. február 01. (Közzététel: 2014. november 28.) 

 Hirdetmény Devizabelföldi/devizakülföldi/természetes/nem természetes személyek részére vezetett 

devizaszámla kondíciói 2015. február 01. (Közzététel: 2014. november 28.) 

 

A fentiekben felsorolt, módosított kondíciókat tartalmazó Hirdetmények a www.polgaribank.hu honlapon, 

illetve fiókjaink Ügyféltereiben kifüggesztve 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 

2015. február 01. 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.                    

 

 

 

 

 

 

 

Polgári Bank Zrt. 

http://www.polgaribank.hu/

