
 

 

Hirdetmény a változásokról 
 

 
 

A Polgári Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 15. § (1) bek. 

alapján előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy egyes 

számlavezetési és pénzforgalmi díjait a Központi Statisztikai Hivatal által 2020. évre hivatalosan közzétett 

fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben módosítja. A fogyasztói árindex mértéke 2020. évre 

3,3%. 

Az inflációs rátának megfelelő módosítás szempontjából a díjtételek, valamint a díjtételek %- os, 

minimum/maximum értékei külön tételnek minősülnek. A Fogyasztói árindex mértékével megegyező 

módosítást a Bank a kerekítés szabályainak figyelembe vételével hajtja végre.  

 

További módosítás a passzív üzletági hirdetményekben – a Bank üzleti döntése alapján – a Polgári 

„TÁRSASHÁZ” és Polgári „JOGÁSZ” vállalkozói számlacsomagok esetén csökkentésre kerül a felszámításra 

kerülő minimum havi forgalmi díj. 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank a széfszolgáltatásra vonatkozó Hirdetményét is módosítja.     

A változás a Polgári Bank Nyíregyházi Fiókjában biztosított széfszolgáltatásra vonatkozóan, az Ügyfelek 

szempontjából kedvező módosítást – árcsökkenést – tartalmaz.   

 

A jelenlegi módosítással érintett Hirdetmények az alábbiak: 

 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2021. április 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2021. április 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

 Nem forgalmazó termékek Hirdetménye 2021. április 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

 Lakossági Deviza Számlavezetési Hirdetmény 2021. április 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

 Vállalkozói Deviza Számlavezetési Hirdetmény 2021. április 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

 Hirdetmény Széfszolgáltatásra vonatkozóan 2021. február 01. (Közzététel: 2021. január 29.) 

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 Ön 2021. március 31-ig 

(a 2021. április 01. napján hatályba lépő hirdetmények tekintetében) írásban nem értesíti a Polgári Bankot 

arról, hogy a módosításokat nem fogadja el, illetve a módosítással érintett szerződést nem mondja fel.  

A módosítás hatályba lépéséig Ön jogosult szerződését azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentesen felmondani.                    
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