
 

  

 Hirdetmény 
 a változásokról 

A Polgári Bank Zrt. előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank 

az érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek (1. Lakossági fizetési számla/Polgári Takarékszámla és ahhoz 

kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei 11. pont, Hatályos: 2014. szeptember 12.) alapján 2016. 

január 1-i hatállyal módosította egyes Hirdetményeit. A módosítás oka, hogy a GIRO Zrt. közlése alapján 

2016.01.01-i hatállyal az InterGiro1 rendszer nem fogadja az egyszerű átutalás, a közvetlen jóváírás, az okmányos 

meghitelezés és a csoportos átutalási megbízás típusú fizetési megbízásokat. A felsorolt megbízás típusok a fenti 

határidőtől InterGiro2 platformon teljesülnek az InterGiro2 szabályai szerint. 

A módosítással érintett Hirdetmények az alábbiak: 

 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2016. január 01. (Közzététel: 2015. december 30.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2016. január 01. (Közzététel: 2015. december 30.) 

 Passzív üzletág nem forgalmazott termékek Hirdetménye 2016.01.01. (Közzététel: 2015. december 30.)  

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatályos 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 

kamatadóra vonatkozó rendelkezései szerint – a jogszabályban feltüntetett kivételekkel – 2016. január 01-től a 

lakossági betétek (takarékbetétek, lakossági fizetési számlák) kamata után 15%-os mértékű kamatadó fizetési 

kötelezettség terheli a korábbi 16% helyett. A külföldi pénznemben szerzett kamatjövedelemből a kamatadó 

ugyanazon külföldi pénznemben kerül levonásra. A megállapított és levont kamatadót a Hitelintézet fizeti meg és vallja 

be, ügyfeleinket adóbevallási kötelezettség a kamatadó tekintetében nem terheli. 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény szerint 2013. július 31-ét követően megszolgált 

kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után a magánszemély 6%-os mértékű egészségügyi 

hozzájárulásának megfizetésére továbbra is kötelezett. A kamatadóval egyetemben a megállapított és levont 

egészségügyi hozzájárulást a Hitelintézet fizeti meg és vallja be az adóhatóság felé. A jogszabályban leírt feltételek 

szerint a magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy önellenőrzésben 

igényelheti vissza a kifizető által levont és a bevallásban megállapított egészségügyi hozzájárulás különbségét.  

Jelen tájékoztató nem minősül teljes körűnek, az egyéb feltételekről a mindenkor hatályos jogszabályokban találhatóak 

további információk. 

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. december 31-ig 

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.             
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