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Számlavezető neve: Polgári Bank Zrt.
Számla megnevezése:
Dátum: 2019.07.31

Szolgáltatás

Számlavezetés Kedvezmény nélküli 
számlavezetési és 
csomagdíj 
elektronikus kivonattal

Havi díj                               1 665 Ft 

Teljes éves díj                             19 980 Ft 
Kedvezmény nélküli 
számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú 
kivonattal

Havi díj                               1 665 Ft 

Teljes éves díj 19 980 Ft
A következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot 
tartalmazza:

MasterCard Unembossed 
PayPass Bankkártya éves 
díja

0 Ft

Korlátozás nélküli db számú 
rendszeres átutalás+ 4 db 
átutalási megbízás 
együttesen max 100.000 Ft 
értékben.

0 Ft

Legfeljebb 2 db 
készpénzfelvét díja ATM-
ből. Max. 150.000 Ft 
értékben.

0 Ft

1 db Bankpénztári 
készpénz felvétel  díja max. 
50.000 Ft értékben.

0 Ft

Korlátozás nélküli db számú 
csoportos beszedési 
megbízás díja.

0 Ft

Polgári Lakossági Alapszámla 

Díj
Általános számlaszolgáltatások

Díjjegyzék

Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt 
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való 
összehasonlításához.
A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak 
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található:
https://www.polgaribank.hu/data/hirdetmenyek/lakossag/folyoszamla/passziv_uzletag_lakossagi_hird_20190
401.pdf valamint kinyomtatva a fiókok ügyfélterében.
Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető. 
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A kereten felül igénybe vett 
szolgáltatásokért külön díjat 
számítunk fel.

Számlazárás díja -
Számlaváltás díja Alkalmanként 528 Ft
Látra szóló éves 
kamatláb

0,001%

EBKM értéke 0,001%
Internetbanki és 
mobilalkalmazási 
szolgáltatás

Internetbank, 
mobilbank, online 
szolgáltatás havi díja 
és éves díja

Havi díj 232 Ft

Teljes éves díj 2 784 Ft
SMS-szolgáltatás Aláíró SMS üzenet 

díja (db)
Tételdíj 29 Ft

Értesítő/egyéb SMS 
díja (db)

Tételdíj 29 Ft

SMS 
szolgáltatás/csomag 
díja

Havi díj 232 Ft

Teljes éves díj 2 784 Ft

Átutalás belföldön 
forintban

Számlavezetőn 
kívülre elektronikusan

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,41% +411 Ft+0,3% max. 
6000 Ft

Számlavezetőn 
kívülre telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Számlavezetőn 
kívülre papír alapon 
(fiókban)

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,41% +411 Ft +0,3% max. 
6000 Ft

Számlavezetőn belül 
elektronikusan

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,24% +232 Ft +0,3% max. 
6000 Ft

Számlavezetőn belül 
telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Számlavezetőn belül 
papír alapon (fiókban)

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,24%+232 Ft +0,3% max. 
6000 Ft

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
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Rendszeres átutalás Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, 
elektronikusan

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,11% + 116 Ft +0,3% max. 
6000 Ft

Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, papír alapon 
(fiókban)

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,11% + 116 Ft +0,3% max. 
6000 Ft

Forintban 
számlavezetőn belül, 
elektronikusan

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,11%, min. 116 Ft +0,3% 
max. 6000 Ft

Forintban 
számlavezetőn belül, 
telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Forintban 
számlavezetőn belül, 
papír alapon (fiókban)

A 0,3% max. 6000 Ft az 
átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,11%, min. 116 Ft +0,3% 
max. 6000 Ft

Beszedés Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, 
elektronikusan

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

-

Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Forintban 
számlavezetőn 
kívülre, papír alapon 
(fiókban)

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

-

Forintban 
számlavezetőn belül, 
elektronikusan

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

-

Forintban 
számlavezetőn belül, 
telefonon

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Forintban 
számlavezetőn belül, 
papír alapon (fiókban)

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

-
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Átutalás euróban 
(SEPA)

Külföldre 
elektronikusan

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,190%,  min. 10,6 EUR, 
max. 173 EUR+ 0,3% max. 

6000 Ft

Külföldre telefonon A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Külföldre papír alapon 
(fiókban)

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 11,6 EUR, 
max. 173 EUR + 0,3% max. 

6000 Ft

Belföldre 
elektronikusan

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,190%,  min. 10,6 EUR, 
max. 173 EUR + 0,3% max. 

6000 Ft

Belföldre telefonon A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Belföldre papír alapon 
(fiókban)

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 11,6 EUR, 
max. 173 EUR + 0,3% max. 

6000 Ft

Átutalás egyéb 
devizában

Külföldre 
elektronikusan

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 3910 Ft, max. 
128458 Ft +0,3% max. 

6000 Ft

Külföldre telefonon A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Külföldre papír alapon 
(fiókban)

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 3910 Ft, max. 
128458 Ft +0,3% max. 

6000 Ft

Belföldre 
elektronikusan

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 3910 Ft, max. 
128458 Ft +0,3% max. 

6000 Ft

Belföldre telefonon A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Belföldre papír alapon 
(fiókban)

Konverzióval hajtható 
végre. A 0,3% max. 6000 Ft 
az átutalni kívánt összeg  
20000 Ft feletti részére 
kerül felszámításra.

0,23%, min. 3910 Ft, max. 
128458 Ft +0,3% max. 

6000 Ft
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Deviza jóváírás Számlavezetőn 
kívülről a fizetési 
számla pénznemével 
egyező devizában

-

Számlavezetőn 
kívülről a fizetési 
számla pénznemétől 
eltérő devizában

konverzióval hajtható végre. 0,112% min. 2230 Ft, max. 
72601 Ft

Számlavezetőn belül 
a fizetési számla 
pénznemével egyező 
devizában

-

Számlavezetőn belül 
a fizetési számla 
pénznemétől eltérő 
devizában

konverzióval hajtható végre. 0,112% min. 2230 Ft, max. 
72601 Ft

Betétikártya-
szolgáltatás

A fizetési számlához 
kapcsolódó 
betétikártya neve

MasterCard Unembossed 
PayPass

Főkártya 
gyártási/kibocsátási 
díja

-

Főkártya első éves 
díja

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

0 Ft

Főkártya éves díja a 
második évtől

A díjat a számlacsomag 
díja tartalmazza 

0 Ft

Betéti- vagy 
hitelkártyával történő 
vásárlás belföldön

Betéti kártyával 
történő vásárlás 
belföldön

0 Ft

Hitelkártyával történő 
vásárlás belföldön

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Betéti- vagy 
hitelkártyával történő 
vásárlás külföldön

Betéti kártyával 
történő vásárlás 
külföldön

0 EUR

Hitelkártyával történő 
vásárlás külföldön

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Kártyák és készpénz



6

Készpénzfelvétel 
belföldön

Bankkártya nélkül 
fiókban

0,52% +528 Ft, max. 21136 
Ft +0,6%

Betéti bankkártyával 
saját ATM-ből

1,0%+60 Ft

Betéti bankkártyával 
idegen ATM-ből

1,5%+300 Ft

Betéti bankkártyával 
saját fiókban

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Betéti bankkártyával 
idegen fiókban

1,5 % +500 Ft

Betéti bankkártyával 
postán

1,5 % +500 Ft

Hitelkártyával saját 
ATM-ből

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával idegen 
ATM-ből

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával saját 
fiókban

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával idegen 
fiókban

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával postán A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Készpénzfelvétel 
külföldön

Betéti bankkártyával 
saját számlavezető 
(csoport) által 
üzemeltetett ATM-ből

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Betéti bankkártyával 
idegen ATM-ből

1,6% +3 EUR

Betéti bankkártyával 
saját számlavezető 
(csoport) fiókjában

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Betéti bankkártyával 
idegen fiókban

1,6% + 4EUR max.74 EUR

Hitelkártyával saját 
számlavezető 
(csoport) által 
üzemeltetett ATM-ből

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával idegen 
ATM-ből

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával saját 
számlavezető 
(csoport) fiókjában

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Hitelkártyával idegen 
fiókban

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-
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Készpénzbefizetés 
belföldön

Forint 
készpénzbefizetés 
saját ATM-be

0,70% +100 Ft

Forint 
készpénzbefizetés 
saját fiókban

0 Ft

Forint 
készpénzbefizetés 
idegen fiókban

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Forint befizetés 
postán POS-on

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

-

Folyószámlahitel Az igényelhető 
folyószámlahitel neve

A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre

Hitelkamat éves 
mértéke

-

Kereskedelmi 
kommunikációban 
szereplő THM értéke

-

Hitelbírálati díj -
Kezelési költség -
Rendelkezésre tartási 
jutalék

-

Késedelmi kamat 
éves mértéke

-

Igazolások kiállítása és 
rendelkezésre 
bocsátása

Postai úton kiküldött 
rendszeres havi 
bankszámlakivonat 
másolata papír alapon

Kivonatonként 291 Ft

Fedezetigazolás Alkalmanként 348 Ft
Számlaegyenleg 
igazolás

Alkalmanként 1 160 Ft

Egyéb igazolás Egyszeri igazolás 175 Ft
Bankinformáció 3 360 Ft

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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