
 

  

 Hirdetmény a változásokról 

 

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

alapján előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank 

módosítja a Számlavezetéshez kapcsolódó Hirdetményeit.  

 

A Bank a 2/2/2022.11.09 számú Vezetői határozata alapján a korábban meghirdetett számlavezető rendszer 

váltás elhalasztásáról döntött, így a meghirdetett számlavezető rendszer váltáshoz kapcsolódó 

hirdetménymódosítások nem lépnek hatályba.  

A Hirdetmények további módosítását a számlavezetési tevékenységért felszámolt díjak költségek elszámolási 

és terhelési idejének pontosítása, valamint a 454/2022. (XI. 9.) Korm. Rendelet késedelmi kamatra 

vonatkozó előírásai indokolták. 

 

A módosítással érintett Hirdetmények az alábbiak: 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2022. november 18. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2022. november 18. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Vállalkozói Deviza Számlavezetési Hirdetmény 2022. november 18. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Nem forgalmazó termékek Hirdetménye 2022. november 18. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2022. december 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Nem forgalmazó termékek Hirdetménye 2022. december 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Vállalkozói Deviza Számlavezetési Hirdetmény 2022. december 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2022. december 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Lakossági Deviza Számlavezetési Hirdetmény 2022. december 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2023. január 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2023. január 01. (Közzététel: 2022. november 17.) 

 

A fentiekben felsorolt, módosításokat tartalmazó Hirdetmények a www.polgaribank.hu honlapon, illetve a 

Bank fiókjainak 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 2022. november 18. 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.             
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