Bankkártya Hirdetmény

Kölyökkártya

MasterCard Standard13

A Polgári Bank LAKOSSÁGI számlatermékeihez.
Érvényes: 2020.04.06.

MasterCard® Unembossed
PayPass™7

MasterCard Gold8, 14

Lakossági6,12
Kártyadíjak

Éves díj1

0 Ft

2 000 Ft

nem lehetséges

nem lehetséges

Éves díj2

800 Ft4

4 000 Ft3, 4

3 800 Ft t3, 4

11 990 Ft

Társkártya éves díja1

nem lehetséges

2 000 Ft

-

-

Társkártya éves díja2

nem lehetséges

4 000 Ft3

3 800 Ft3, 4

9 990 Ft

Opcionális biztosítás havi díja5

nem lehetséges

165 Ft

165 Ft

nem lehetséges

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)11

0 Ft

737 Ft

1480 Ft

737 Ft

PIN újragyártás díja

0 Ft

500 Ft

300 Ft

500 Ft

Kártya újragyártás díja (sérülés és adatmódosítás esetén)

0 Ft

1 200 Ft

2 000 Ft

4 900 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kártya letiltás díja11

Tranzakciós díjak
ATM kp. felvét (saját)

0 Ft

ATM kp. felvét (integrációs)

0 Ft

ATM kp. felvét (idegen belföldi)

nem lehetséges

ATM kp. felvét külföldön

nem lehetséges

ATM egyenleg lekérdezés (saját)
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)
Készpénzbefizetés boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATM-nél9,10

25 Ft
25 Ft

50 Ft+0,9% 1
60 Ft +1,0% 2,
50 Ft+0,9% 1
60 Ft +1,0% 2,
597 1
300 Ft +1,5% 2,
597 1
300 Ft +1,5% 2,
50 Ft
50 Ft
100 Ft + 0,70%. visszavonásig kedvezményesen 0 Ft
668 Ft 1
500 Ft +1,5% 2,
668 Ft 1
500 Ft +1,5% 2,
668 Ft 1
500 Ft +1,5% 2,

Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi)

nem lehetséges

Bankpénztári POS kp. felvét külföldön

nem lehetséges

Kp. felvét postán

nem lehetséges

Vásárlás belföldön

nem lehetséges

0 Ft

Vásárlás külföldön

nem lehetséges

0 EUR

Kártyalimitek – Az aggregált limit 2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra
Napi ATM limit
150 000 Ft
200 000 Ft
150 000 Ft
500 000 Ft
Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együtt)
--300 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
1
Prémium, Extra, Sorstársak ésStandard számlákhoz és számlacsomagokhoz tartozó bankkártyák esetén felszámított díj
2
Polgári „Smart”, „Smart-Komfort” , „Gokart” és „Flotta-Smart”, „0 Ft-os” számlákhoz, valamint a Polgári „Kombi”, „Full Extra” és „Flotta-Full Extra”, Alap számlacsomagokhoz tartozó bankkártyák esetén felszámított díj
3
A megjelölt bankkártyához 2014.05.27-től a következő kedvezmények kapcsolódnak. A kedvezmények akciós jelleggel kerültek meghirdetésre, az akció visszavonásig érvényes. A kedvezmény keretében a
számla/számlacsomag típusától függő kedvezmény alapján (mindenkor hatályos Passzív üzletág Lakossági Hirdetményben foglaltak szerint) az elsőként megrendelt főkártya és társkártya első éves díját teljes egészében
elengedjük. A mindenkor hatályos Passzív üzletági Lakossági Hirdetményben további, a számlákhoz és számlacsomagokhoz kapcsolódó kedvezményes díjak találhatóak.
4
A megjelölt bankkártyák esetében az elsőként megrendelt bankkártya éves díjait 2014.05.27-től visszavonásig a Passzív üzletági Lakossági Hirdetményben meghirdetett akció keretében elengedjük.
5
Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről.
6
A Polgári Bank Zrt. a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételt a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében módosult, 2009. évi LXXXV. (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló) törvény
36/A §-ban foglaltak szerint biztosítja. Az igénybevétel feltételeiről a részletes tájékoztató valamint az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről szóló nyilatkozat a www.polgaribank.hu oldalon érhető el,
vagy a Bank fiókjaiban kérhető. A törvény által nyújtott készpénzfelvételi kedvezmény kizárólag azon számlatulajdonosnak jár, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek és megfelelő tartalmú nyilatkozatot tesz a
pénzforgalmi szolgáltatójánál.
7
PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg 5.000 Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben
felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódód) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni.
8
Mastercard Gold bankkártya egyéb díjai: Sürgősségi kártyapótlás külföldön: 275 USD (nem tartalmazza a bankkártya ügyfél által megadott címre történő szállításának költségét); Sürgősségi készpénz felvélel külföldön: 200
USD; Meghiúsult, vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja: 75 USD
9
2017. november 15-től elérhető új szolgáltatás. Készpénzbefizetés ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül ATM-en keresztül történő Készpénzbefizetés kizárólag nem lezárt, forint (HUF) bankszámlára történhet.
Készpénzbefizetés nem lehetséges inaktív, lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával. A szolgáltatás minden, a Hitelintézet bankszámláihoz kibocsátott bankkártyával igénybe vehető, a nap 24 órájában, a
bankfiók nyitva tartásától függetlenül.

2017. november 15-től elérhető új szolgáltatás,. ATM készpénzbefizetési limit
A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az
ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet.
11
A pénzforgalmi jogszabályok módosulása okán 2018. január 13. napjától változtak a lakossági és vállalati bankkártyák/hitelkártyák esetében alkalmazott kártyatiltási és pótlási díjak. A jogszabálynak való megfelelés érdekében
a Hitelintézet a hirdetmények közzétételétől függetlenül a jelen hirdetményben feltüntetett díjakat alkalmazza a 2018. január 13. napjától érkezett bejelentésekre, illetve pótlási igényekre.
12
2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon igénybe vehető szolgáltatásokat, a terminálok leszerelésre kerülnek. Ezen időpontot követően nem biztosított a POS terminálnál
történő bankpénztári készpénzfelvétel (saját és integrációs), illetve a bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját és integrációs) tranzakció típusok végrehajtása.
13
A 2019. február 06. napján vagy azt követően megkötött MasterCard Standard típusú bankkártya igénylésére vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére.
Ezen időpont előtt létrejött MasterCard Standard típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártásakor a Bank érintő funkcióval ellátott
bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére.
14
A 2019. május 31. napján vagy azt követően megkötött MasterCard Gold típusú bankkártya igénylésére vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Ezen
időpont előtt létrejött MasterCard Gold típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártásakor a Bank érintő funkcióval ellátott bankkártyát
biztosít a Kártyabirtokos részére.
10

A hirdetmény módosításának indoka:
2014.05.27-től meghirdetett akciós készpénzfelvételi díjjak 2020.04.06-tól hatályosan visszavonásra kerülnek.
A Hirdetmény módosításai dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

