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LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
Forint fizetési számlák díj- és jutaléktételei, valamint lakossági forint 

betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Közzététel:                     2023. március 17. 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank Eszköz-Forrás Bizottsága a pénzpiaci feltételek és a makrogazdasági 

környezet módosulása miatt több betéti termék esetében a betéti kamatok emelése valamint új betéti termék 

bevezetése mellett döntött 2023. május 20-tól hatályosan. 
 

 

Hatályba lépés:              2023. április 01. 

Közzététel:                     2023. január 31. 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank egyes bankszámlavezetési és pénzforgalmi díjait a Központi 

Statisztikai Hivatal által 2022. évre hivatalosan közzétett fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben, 

14,5%-kal módosítja. A fogyasztói árindex mértékével megegyező módosítást a Bank a kerekítési szabályok 

figyelembevételével hajtja végre. 

 
 

A Hirdetmény aktuális változásai dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 
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I. Lakossági betétek   

  

Lakossági fizetési számlán lekötött betétek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIÓS FIX kamatozású betét   Betéti kamat (évi)  EBKM (évi) 

2 hónap 10,00% 10,00% 

 Érvényes: 2023. március 20-tól visszavonásig. 

 Az akciós betétben kizárólag bankon kívüli, új forrásból származó összeg helyezhető el. Új forrásnak minősül a betétlekötés napját 2 hónappal 

megelőző tárgynapi egyenleget meghaladó megtakarítási állomány. Figyelembe vételre kerül az ügyfél valamennyi számlája, lekötött-és könyves betétje 

illetve betéti okirata.  Az ügyfél devizaszámlájának egyenlegét a vizsgálat napján érvényes MNB árfolyamon kell figyelembe venni.   

 Az akciós betétben elhelyezett összeg kizárólag egy kamatperiódusra köthető le. A lejárat után a tőke és a kamat jóváírásra kerül a fizetési számlán.   

 Minimum leköthető összeg: 100.000,-Ft.  

 A betét bankfiókban köthető le a következő típusú számlákról: Polgári „0 Ft-os”, Polgári „Smart” és „Smart–Komfort”, Polgári „Kombi”, Polgári „Full 

Extra”, Polgári „Flotta–Full Extra”. 

 A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  
 

AKCIÓS FIX kamatozású betét  Betéti kamat (évi) EBKM (évi) 

6 hónap 7,50% 7,50% 

 Érvényes: 2023. március 20-tól visszavonásig.   
 Az akciós betétben a bankon belüli és kívüli forrásból származó összegek is elhelyezhetők.  

 Az akciós betétben elhelyezett összeg kizárólag egy kamatperiódusra köthető le. A lejárat után a tőke és a kamat jóváírásra kerül a fizetési számlán.   

 Minimum leköthető összeg: 100.000,-Ft.  

 A betét bankfiókban köthető le a következő típusú számlákról: Polgári „0 Ft-os”, Polgári „Smart” és „Smart–Komfort”, Polgári „Kombi”,Polgári „Full  

Extra”, Polgári „Flotta–Full Extra”. 

 A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  

. 

„Fenntartható” Betét 
Fix, sávos kamatozású betét 

15 hónap lekötési idő Betéti kamat (évi) 

EBKM  (évi) 

 a betétlekötés az adott időszak utolsó napján 

történő betétfeltörés esetén 

0-5 hónap 3,50% 3,50% 

6-10 hónap 7,50% 5,51% 

11-15 hónap 14,70% 8,51% 

EBKM (évi) a teljes futamidőre 8,51% 8,51% 

 Érvényes: 2023. január 01-tól visszavonásig 

 A „Fenntartható” Betétben kizárólag bankon kívüli új forrásból származó összeg helyezhető el.  Új forrásnak minősül a betétlekötés napját 2 hónappal 

megelőző tárgynapi egyenleget meghaladó megtakarítási állomány. Figyelembe vételre kerül az ügyfél valamennyi számlája, lekötött-és könyves betétje 

illetve betéti okirata.  Az ügyfél devizaszámlájának egyenlegét a vizsgálat napján érvényes MNB árfolyamon kell figyelembe venni.  A befektetési 

állományból áthelyezett tőke új forrásnak minősül.   

 A betét csak bankfiókban köthető le a következő típusú számlákról: Polgári „Smart” és „Smart–Komfort”, Polgári „Kombi”, Polgári „Full Extra, Polgári 

„Flotta-Full Extra”. 

 A betétlekötés feltétele új számlanyitás esetén bankkártya szolgáltatás igénylése, Polgári „Kombi” számlacsomagban a díjmentes bankkártya választása 

esetén Electra szolgáltatás, elektronikus havi kivonat igényléssel. 

 Polgári fizetési számlával rendelkező ügyfél esetén a betétlekötésnek nincs korlátozó feltétele. A „Fenntartható” Betétben elhelyezett összeg kizárólag 

egy kamatperiódusra köthető le. A lejárat után a tőke és a kamat jóváírásra kerül a fizetési számlán. 

 Minimum leköthető összeg: 100.000,-Ft.  

 A betét napi kamatozású, sávos, 5 havonta emelkedő mértékű.  

 A felmondási kamat mértéke a lekötés időtartamára számítva időarányosan az adott időhatárban lévő kamatszázalék.  
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„Fenntartható” Plusz Betét 
Változó kamatozású betét 

Futamidő Betéti kamat (évi) EBKM (évi) 

12 hónap 
Mindenkori jegybanki alapkamat -4,00%, de minimum 0,01% 

jelenleg 9,00% 
9,00% 

 Érvényes: 2023. március 20-tól visszavonásig 

 A „Fenntartható” Plusz betétben a bankon belüli és kívüli forrásból származó összegek is elhelyezhetők.  

 A betét csak bankfiókban köthető le a következő típusú számlákról: Polgári „0 Ft-os” Polgári „Smart” és „Smart–Komfort”, Polgári „Kombi”, Polgári 

„Full Extra, Polgári „Flotta-Full Extra”. 

 Minimum leköthető összeg: 100.000,-Ft 

 A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  

 Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre. 

 Az EBKM és a betéti kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes jegybanki alapkamat alapján került meghatározásra. 
 Betét részfelmondásra nincs lehetőség. 

FIX kamatozású betét 

0 - 5 000 000 Ft között 5 000 000 Ft felett 

Betéti kamat 

(évi) 
EBKM (évi) 

Betéti kamat 

(évi) 
EBKM (évi) 

1 hónap 0,03% 0,03% 0,10% 0,10% 
3 hónap 0,03% 0,03% 0,10% 0,10% 
6 hónap 0,03% 0,03% 0,10% 0,10% 

12 hónap 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 

 Érvényes:  2020. július 06-tól 

 A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  

 Bankfiókban és Elektronikus számlavezetés esetén is választható lekötések. 

 Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre. 

 2017. november 02. után nyitott Tartós befektetési számlán  nem leköthető.  

Matrac  

Fix kamatozású betét 

3 hónap 6 hónap 15 hónap 

számlán leköthető*  számlán leköthető*  számlán leköthető*  

Betéti (évi) 0,10% 1,00%  4,00% 

EBKM  (évi) 0,10% 1,00%  4,00% 

 Érvényes: 2023. január 01-től visszavonásig 

 Minimum elhelyezhető betétösszeg 10.000 Ft,  

 Matrac Betét lejárata: 

- 3 hónap futamidő: a tőke bármikor felvehető, kamat minden betöltött hónap után jár, ekkor kerül tőkésítésre.  

- 6 hónap futamidő: a tőke bármikor felvehető, kamat minden 3. hónap után jár, ekkor kerül tőkésítésre.  

- 15 hónap futamidő: a tőke bármikor felvehető, kamat minden 5. hónap után jár, ekkor kerül tőkésítésre. 

 * Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre. A számlán leköthető Matrac betét Internetbankon 

keresztül is elérhető. 

 2017. november 02. után nyitott Tartós befektetési számlán nem leköthető. 
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 Óvadéki betét/bankgarancia mögött elhelyezett betét kamata:   
 

 

 

 

 

 

 

I. c Tartós befektetési számla és a csak Tartós befektetési számlához választható betéti termékek 
 

 

  

 
 

 

Extra Betét 
Fix kamatozású, Extra Takarékszámlán* elhelyezhető betét 

3 hónap lekötési idő Betéti kamat (évi) EBKM  (évi) 

1-30 nap 0,80% 0,80% 

31-60 nap 1,20% 2,00% 

61-90 nap 4,00% 6,01% 

EBKM (évi)  a teljes 

futamidőre 
 2,00% 2,00% 

 Érvényes: 2023. január 01-től visszavonásig 

 A betét sávos, napi kamatozású, havonta emelkedő mértékű.  

 A Bank lejáratkor kamatos kamatot fizet (havi tőkésítésekkel). 

 Csak Bankfiókban elhelyezhető betét.   

*Kifejezetten megtakarítási célú betétszámla.  Az Extra Takarékszámlán le nem kötött összeg után a Bank nem fizet kamatot. Amennyiben az Extra 

Takarékszámlára átvezetett vagy pénztári befizetés útján elhelyezett összeg nem tölti el a minimum 1 hónapos megtakarítási időt, a Bank egyszeri 

Betétfeltörési díjat számol fel, melynek mértéke 5.000 Ft/alkalom. A betétfeltörési díj az Extra Takarékszámlán le nem kötött összeg határidő 

előtti kivonása esetén is felszámításra kerül. A betét egyedi jellegzetessége, hogy költségmentes készpénzfelvételt biztosít. Ismételt elhelyezés esetén 

a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre.        

 

FIX kamatozású óvadéki 

betét 

Összeghatártól függetlenül  

Betéti kamat (évi) EBKM (évi) 

0,01%  0,01% 

Polgári lekötött betét  
Összeghatártól függetlenül 

Betéti kamat (évi) EBKM (évi) 

3 év* 
Mindenkori jegybanki alapkamat -0,60%, de minimum 0,01% 

jelenleg 12,40% 

12,40% 

5 év** 
Mindenkori jegybanki alapkamat -0,60%,  de minimum 0,01% 

jelenleg 12,40%  

12,40% 

 Érvényes: 2022. szeptember 28-tól 

 Csak tartós befektetési számlán leköthető. 

 A betét változó kamatozású. 

 *Futamidő: a Polgári lekötött betét 3 éves termék lejáratának dátuma az Ügyfél által a lekötéskor választható: vagy a nyitást követő 3. év december 

31-e, vagy a lekötés napjától számított 3. év utolsó napja. 

 **Futamidő: a Polgári lekötött betét 5 éves termék lejáratának dátuma az Ügyfél által a lekötéskor választható: vagy a nyitást követő 5. év december 

31-e, vagy a lekötés napjától számított 5. év utolsó napja. 

 Az EBKM és a betéti kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes jegybanki alapkamat alapján került meghatározásra. Kamatelszámolás  

évente, 12.31-én történik.  

 A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  

 Lekötési idő lejárata előtt felmondott betét esetében az évente elszámolt kamat visszavételre kerül.  

 Betét részfelmondásra nincs lehetőség. 
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II. Lakossági számlák és számlacsomagok jutalék és díjtételei  

II. a. Lakossági fizetési számlák és számlacsomagok jutalék és díjtételei 
 

A Polgári Bank Zrt. a Lakossági számlavezetési tevékenységéért az alábbiakban felsorolt díjakat, jutalékokat, költségeket számíthat fel, 

melyeket havonta a hóvégi zárás keretében terheli a Lakossági fizetési számlára (naptári hónap utolsó banki munkanapja). A 

pénzforgalmi szolgáltatások (készpénz befizetés- és felvétel, papír alapú és elektronikus átutalás, csoportos beszedési megbízás, állandó 

megbízás, átvezetések) után felszámított díjak és jutalékok, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául szolgáló események 

felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a Lakossági fizetési számlán. Fizetési számlaszerződés megszüntetése esetén a 

számlavezetéshez vagy szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó havi díjak időarányos része válik esedékessé.  A postaköltség 

havonta az adott hónapban kiküldött számlakivonatok száma alapján kerül felszámításra minden naptári hónap utolsó banki munkanapján. 

A hatályos jogszabályok alapján a fogyasztók részére havi egy számlakivonat díjmentes. 

A számlatulajdonos a Fizetési számlaszerződés / Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jutalékok, díjak és felmerült 

költségek összegével fizetési számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. Amennyiben - fedezethiány miatt - a Bank a fizetési 

számlát, illetve a betétszámlát nem tudja megterhelni, kényszerhitel alszámlát nyithat, melynek kamatát jelen Hirdetmény tartalmazza. 
 
 

A Lakossági fizetési számla és számlacsomagoknál található megjegyzés rovatok hivatkozásai az alábbiak: 

1   A kedvezmények mindegyike akciós jelleggel került bevezetésre. Az akciós kedvezmények 2014. május 27-től visszavonásig érvényesek. A 

kedvezmények egyenként is visszavonhatóak. A kedvezmények esetleges visszavonásáról a Polgári Bank Zrt. a hivatalos honlapján  és a fiókjaiban 

kifüggesztett Hirdetményekben tájékoztatja ügyfeleit. A kedvezményes fizetendő díjak, költségek és forgalmi díjak az akció időtartama alatt nem, vagy 

részben kerülnek felszámításra, így a Lakossági fizetési számla számlakivonatán nem, illetve az akciósan meghirdetett mértékben jelennek meg. A 

kedvezmények esetleges visszavonásakor a mindenkor hatályos Passzív üzletág Lakossági Hirdetményben feltüntetett díj-, költség- és jutalék tételek 

kerülnek felszámításra.  

2  A kedvezményes szolgáltatások nem kötelező jellegűek, azok szabadon választhatóak. A számlavezetés/számlacsomag havi díja nem csökken, ha a 

számlatulajdonos nem igényli az adott szolgáltatást. Egyes, a számlákhoz és számlacsomagokhoz adott szolgáltatás külön szerződés aláírásával érhető el. 

3  A számláknál és számlacsomagoknál fel nem sorolt fizetendő díjak, költségek és forgalmi díjak jelen Hirdetmény II. b. pontjában feltüntetett „Lakossági 

fizetési számlák és számlacsomagok egyéb jutalék és díjtételei” között kerültek felsorolásra. A II. b. pontban felsorolt fizetendő díjak, költségek és 

forgalmi díjak esedékessége azok felmerülésének ideje. A bankkártya díjakat és jutalékokat a Polgári Bank Zrt. mindenkor hatályos Bankkártya 

Hirdetményei tartalmazzák. A Fizetési számlavezetéshez kapcsolódó további díjak jelen Hirdetmény II.b. pontjában kerültek felsorolásra. 

4  A „Forgalmi jutalék” oszlopban feltüntetett pénzforgalmi szolgáltatások (készpénz befizetés és felvét, papíros és elektronikus átutalás, csoportos beszedési 

megbízás, állandó megbízás, átvezetések) után felszámított díjak és jutalékok, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául szolgáló események 

felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a fizetési számlán. A ”Külön forgalmi jutalék” a „Forgalmi jutalékkal” egy összegben kerül levonásra a 

„Forgalmi jutalék” esedékességekor.  

A Passzív üzletág Lakossági Hirdetményben „Külön forgalmi jutalék” néven a Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben leírt pénzügyi tranzakciós 

illeték mértékét tüntettük fel. A „Külön forgalmi jutalék” minden, a hivatkozott törvényben meghatározott terhelési tranzakció után felszámításra kerül. A 

 

Tartós Befektetési Számla – TBSZ 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 1995. évi CXVII. törvényben (Szja. tv.) meghatározott tartós befektetés keretében nyitott számla. A konstrukció célja az öngondoskodás, tartós 

befektetések ösztönzése.  

 A Tartós Befektetési Számla olyan befektetési lehetőség, ahol a magánszemély a befektetésre vonatkozó 15%-os kamatadót mérsékelheti, ha a 

nevezett számlán helyezi el forint megtakarításait és e számláról nem vesz ki a nyitás évét követő 3-5 évig. 

 Az adózás mértéke, ha az Ügyfél a befizetés évét követő: 

- 3. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény kamat kedvezően adózik (10%-os kamatadókulcs) 

- 5. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény kamat nem adózik (0%-os kamatadókulcs) 

 A számlanyitás évét követő 3. év vége előtti kivét, vagy szerződés felmondása esetén kedvezményes adózás nem vehető igénybe, a növekmény kamat 

után 15 %-os adót kell fizetni. Kivét esetében a teljes számla megszűnik-kivéve ha az a számlanyitás évét követő 3. év végén történik. Szerződés 

felmondása esetén egy új TBSZ szerződés megkötésével az addig elért kedvezmény nem vehető igénybe. A TBSZ szerződés felmondásakor a betét 

elhelyezésen elért hozam után fizetendő adót a Számlatulajdonosnak kell az adóbevallásában szerepeltetnie és megfizetnie a Bank által kiállított 

igazolás alapján. 

  A Tartós Befektetési Számlán elhelyezendő összeg csak a számlanyitás évében (felhalmozási év) növelhető (minimum nyitóösszeg: 25.000 Ft), ezt követően 

egyenlege befizetéssel/átvezetéssel nem növelhető, azonban minden évben új számla nyitható. Ugyanazon naptári éven belül egy pénzügyi szervezetnél csak 

egy-egy betéti illetve értékpapír típusú befektetések nyilvántartására szolgáló számla nyitható. 

 A tartós befektetési számla lejáratának dátuma a nyitást követő 5. év december 31-e.  

 A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a tartós befektetési számlával 

kapcsolatos jogszabályi előírásokat, adóhatósági állásfoglalásokat, a termékre vonatkozó szerződéses feltételeket. A fentiekben foglaltak kizárólag 

tájékoztatások és nem minősülnek adótanácsadásnak, befektetési tanácsnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak! 
 

Tranzakció típusok 

 

Adóseprő 

tartós befektetési számla 

 

Lekötés nélkül elhelyezett betétek éves kamata (változó kamatozású 

Kamatelszámolás: naptári évvégén december 31-én) 
0,30% 

Számlanyitási díj díjmentes 

Havi számlavezetési díj 227Ft 

Havi zárlati költség díjmentes 

állandó átutalási megbízás 
nem lehetséges 

csoportos beszedési megbízás 
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hatályos Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben meghatározott illetékmérték jelenleg: készpénzfelvételi tranzakciók esetén 0,6% /tranzakció (a 

pénztári és a bankjegykiadó automatáknál felvett összegek alapján).- egyéb, fizetési számlát terhelő tranzakciók esetén 0,3%, max. 6 000 Ft /tranzakció.5  A 

valutapénztárt működtető fiókokban (valutapénztárral nem rendelkező fiókok/kirendeltségek: Körösszakál, Csökmő) EUR, GBP, USD, CHF valutanemben 

készpénzfelvétel esetén számlához kapcsolódó valuta eladási árfolyamon, készpénz befizetés esetén számlához kapcsolódó valuta vételi árfolyamon 

számolunk. 
6 A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében a magánszemély fizetési számlájáról indított átutalás 20.000 Ft –ot 

meg nem haladó része után, a külön forgalmi jutalék mértéke 0,3% max. 6 000 Ft helyett 0,- Ft. 

 
 

 

 

Polgári Lakossági Alapszámla csomag 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 

 A Polgári Lakossági Alapszámla csomagot ajánljuk: 

olyan új és meglévő, forint számlavezetést választó, 18. életévüket betöltött Ügyfeleink részére, akik  

o alacsony havi díjú számlát keresnek, és számlájukon minimális forgalmat bonyolítanak, 

o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni. 

 A Polgári Lakossági Alapszámla csomag feltételei: 

o alapszámla nyitás igényével rendelkező ügyfél a Polgári Banknál vagy más hitelintézetnél vezetett forint alapú fizetési számla tulajdonosa, 

társtulajdonosa vagy rendelkezője nem lehet.  

o Az alapszámlának kizárólag egy tulajdonosa lehet. Az alapszámlához rendelkező nem kapcsolódhat. 

o Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. 
 

 A Polgári Lakossági Alapszámla csomag tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla,  

o 1 db díjmentes számlakivonat (havonta),  

o 1 db  MasterCard Unembossed PayPass típusú bankkártya. 

o Legfeljebb  4 db átutalási megbízás, melyek együttes értéke a rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem 

haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. 

o Legfeljebb 2 db, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával végrehajtott készpénzfelvétel, melyek összege nem haladja meg a havi 

150 000 Ft-ot és 1 db bankpénztári készpénz felvétel maximum 50.000 Ft értékben (A díjmentesség nem függ az érvényes díjmentes 

készpénzfelvételi nyilatkozat meglététől.) 

o Korlátozás nélküli db számú csoportos beszedési megbízás. 

 A Polgári Lakossági Alapszámlához tartozó  MasterCard Unembossed PayPass bankkártya díjtételei: 

o Bankkártyával történő vásárlás díjmentes. 

o Egyéb, bankkártyával kapcsolatos díjak és költségek tekintetében a mindenkori hatályos bankkártya hirdetmény díjtételei az irányadóak. 

 A Polgári Lakossági Alapszámlához tartozó egyéb díjtételek 

o A számlavezetéssel és egyéb szolgáltatással kapcsolatos további jutalék- és díjtételek a mindenkori hatályos hirdetményben foglaltak szerint 

kerülnek terhelésre.  

A Magyar Kormány a 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében (Akr.) meghatározta az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről 

és díjazásáról szóló szabályokat, kereteket 
 

*  A számlavezetés havi díja: az esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a.  

**A feltüntetett forgalmi jutalékot számítja fel a bank a költségmentes alapszolgáltatás  darabszámai felett végrehajtott tranzakciók esetében (Legfeljebb 

4 db átutalási megbízás, melyek együttes értéke a rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt maximum 100 000 Ft-ig havonta, 

valamint 2 db ATM kp. felvétel de maximum 150 000 Ft és 1 db bankpénztári kp. felvétel maximum 50.000 Ft értékben.) 
 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek 

Számlavezetés havi díja*  3 000 Ft 

Látra szóló kamat (változó kamatozású), Kamatelszámolás:  naptári év végén  0,001% 

Számlanyitási díj 0 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg Egy havi számlavezetési díj 

Forgalmi jutalékok**   

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék4          +        Külön forgalmi jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában) 0,68 % + 679 Ft, max. 27 167 Ft     +      0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás bankon belüli számlára papír alapon, elektronikusan (ideértve az 

azonnali átutalást is)6 
 0,31% + 299 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft  

Átutalás bankon kívüli számlára papír alapon, elektronikusan (ideértve az 

azonnali átutalást is)6 
 0,52% + 528 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása papír alapon6 

          0,52% + 528 Ft                 +            0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,52% min. 528 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása elektronikus úton6 

              0,52% + 528 Ft                 +            0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,52% min. 528 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon belül6 
           0,142%, min. 149 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

    akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6   0,142% + 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás  0 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,014%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „0 Ft-os” Lakossági számla 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 

 A Polgári „0 Ft-os” Lakossági számlát ajánljuk: 

olyan új és meglévő, forint számlavezetést választó, 14. életévüket betöltött Ügyfeleink részére, akik  

o alacsony havi díjú számlát keresnek, és számlájukon minimális forgalmat bonyolítanak, 

o a hagyományos banki termékeket és fizetési formákat részesítik előnyben, 

o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni. 

 A Polgári „0 Ft-os” Lakossági számla előnyei: A Polgári „0 Ft-os” Lakossági számla előnyei: 

o a „0 Ft-os”számla egy banki alapszolgáltatásokat magában foglaló termék, 

o további pénzforgalmi termékek és szolgáltatások opcionálisan, külön szerződéskötés mellett kapcsolhatóak a számlához (bankkártya, 

elektronikus bank, SMS szolgáltatás, biztosítás). 

 A Polgári „0 Ft-os” Lakossági számla tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla, és 1 db díjmentes számlakivonat. 

 A Polgári „0 Ft-os” Lakossági számla kedvezményei1,2:  

a kedvezményes díjak 2016.05.12-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart 

o elengedjük a forint fizetési számla számlanyitási díját (mértéke: 500 Ft) 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti elektronikus úton kezdeményezett átvezetés díját (mértéke: 149 Ft/tétel) 

o Nincs minimum értékhatára a jövedelem jóváírásnak.  

o nem számoljuk fel az Értékpapír számlára történő átvezetés díját (mértéke: 0,07%, min. 81 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft) 

A számlához igénylehető bankkártyák típusát és éves díját a bankkártya hirdetmény tartalmazza. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Számlavezetés havi díja 0Ft 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás: naptári év végén 0,001% 

Számlanyitási díj 500 Ft1 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 
a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben számlanyitáskor 

megtörténik a kártyaigénylés 

Forgalmi jutalékok3   

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék4          +        Külön forgalmi jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5) (0,68% + 679 Ft),max. 27 167 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját számlák 

között  

papír alapon  149 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 1 149 Ft / tétel1, akcióban visszavonásig: 0 Ft 1   

Átutalás bankon belüli 

számlára6 

papír alapon   0,31% + 299 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,142% + 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 

számlára6 

papír alapon  0,52% + 528 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,23% + 231 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása6 

papír alapon 

              0,52% + 528 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,52% min. 528 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

elektronikus 

              0,23% + 231 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,23% min. 231 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

Állandó átutalás megbízás bankon belül6 
               0,14%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

 akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6   0,14% + 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás   0,14%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja1 
 0,07%, min. 82 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft1  

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1  + 0 Ft1 

Hiteltörlesztés díja1 
 0,014%, min. 149 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1       +            0,3%, max. 6 000  Ft 
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Polgári „Smart” és „Smart-Komfort” Lakossági számlák 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 

 A Polgári „Smart” Lakossági számlát ajánljuk: 

olyan új és meglévő, forint számlavezetést választó, 14. életévüket betöltött Ügyfeleink részére, akik  

o alacsony havi díjú számlát keresnek, és számlájukon minimális forgalmat bonyolítanak, 

o a hagyományos banki termékeket és fizetési formákat részesítik előnyben, 

o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni, 

o nem kívánnak különböző forgalmi és számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni. 

 A Polgári „Smart-Komfort” Lakossági számla további feltétele: 

o a számlatulajdonos nevére szóló érvényes nyugdíjas igazolvány bemutatása és hiteles másolat készítésének engedélyezése. 

 A Polgári „Smart” és „Smart-Komfort” Lakossági számla előnyei: 

o a „Smart” és a „Smart-Komfort” számla egy banki alapszolgáltatásokat magába foglaló termék, 

o további pénzforgalmi termékek és szolgáltatások opcionálisan, külön szerződéskötés mellett kapcsolhatóak a számlához (bankkártya, elektronikus 

bank, SMS szolgáltatás, biztosítás). 

 A Polgári „Smart” és „Smart-Komfort” Lakossági számla tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla, és 1 db díjmentes számlakivonat. 

 A Polgári „Smart” és „Smart-Komfort” Lakossági számla kedvezményei1,2: a kedvezményes díjak 2014.05.27-től akciós díjként kerülnek 

meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart 

o elengedjük a forint fizetési számla számlanyitási díját (mértéke: 500 Ft) 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti elektronikus úton kezdeményezett átvezetés díját (mértéke: 137 Ft/tétel) 

o nem számoljuk fel az Értékpapír számlára történő átvezetés díját (mértéke: 0,06%, min. 68 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft) 

o bankkártya kedvezmény a „Smart” és a „Smart-Komfort” számla választása esetén 2017.02.07-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az 

akció visszavonásáig tart: 

- meglévő lakossági fizetési számla vagy számlacsomagról átváltás vagy új számlanyitás esetén elengedjük az elsőként megrendelt MasterCard 

Standard/ MasterCard Unembossed PayPass típusú főkártya és társkártya első éves díját (teljes díj MasterCard Standard: 4 380 Ft/év 

kedvezményes első év: 0 Ft, teljes díj MasterCard Unembossed PayPass: 4 161 Ft/év kedvezményes első év: 0 Ft) 

A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák esetén a 

mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

 „Smart”  „Smart-Komfort” 

Számlavezetés havi díja 394 Ft 263 Ft 

Számlavezetés havi díja hiteles elektronikus kivonat kérése esetén 263 Ft 131 Ft 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás: naptári év végén 0,001% 

Számlanyitási díj 500 Ft1 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 
a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben számlanyitáskor 

megtörténik a kártyaigénylés 

Forgalmi jutalékok3  -  Polgári „Smart” és „Smart-Komfort” számla  

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék4          +        Külön forgalmi jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)                  (0,62% + 611 Ft), max. 27 167 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját számlák 

között  

papír alapon  137 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)1 137 Ft / tétel1, akcióban visszavonásig: 0 Ft 1   

Átutalás bankon belüli 

számlára6 

papír alapon   0,29% + 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,127% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 

számlára6 

papír alapon  0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,21% + 203 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása6 

papír alapon 

              0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,47% min. 476 Ft max 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

elektronikus 

              0,21% + 203 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,21% min. 203 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 

6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon belül6 
 0,13%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

 akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6 0,13% + 137 Ft                   +               0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás – „Smart” számlánál  0,13%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás  – „Smart-Komfort” számlánál  0,13%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja1 
 0,06%, min. 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft1  

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1  + 0 Ft1 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomag 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 

 A Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomagot ajánljuk: olyan új és meglévő, 14. életévüket betöltött Ügyfeleink részére, akik  

o kedvező havi díjú számlacsomagjuk mellé plusz banki szolgáltatásokra vágynak, 

o élni kívánnak a modern bankolási szolgáltatások nyújtotta gyorsasággal és kényelemmel, 

o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni, és különböző forgalmi vagy bejövő jóváírási feltételeket teljesíteni. 

 A Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomag tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla, és 1 db díjmentes számlakivonat, 

o 2 db választható szolgáltatás az alábbiakból (az alábbiakból 2 db szolgáltatás díját a csomag havi díja tartalmazza): 

• elsőként rendelt  MasterCard Unembossed PayPass éves díja 0 Ft (teljes díj:  MasterCard Unembossed PayPass 4 161 Ft/év  vagy 

• elektronikus bank (az 650 Ft regisztrációs és a 260 Ft havi díját a számlacsomag tartalmazza), vagy 

• SMS-Info szolgáltatás (a 260 Ft szerződéskötési és a 260 Ft időszaki/havi díját a számlacsomag tartalmazza), vagy 

- A 2 db választható szolgáltatás évente egyszer díjmentesen módosítható (számlanyitás napjának/legutolsó kedvezmény választásának éves fordulója 

utáni napon).  Éven belüli kedvezmény változtatás díja 2 000 Ft. a 2 db választható szolgáltatás évente egyszer díjmentesen módosítható 

(számlanyitás napjának/legutolsó kedvezmény választásának éves fordulója utáni napon) éven belüli kedvezmény változtatás díja 2 000 Ft  

- a felsorolt szolgáltatások és a bankkártya választása nem kötelező, a számlacsomag díja a választott szolgáltatástól független 

 A Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomaghoz igényelhető szolgáltatás: 

o MasterCard  Unembossed PayPass, MasterCard Standard  vagy MasterCard Gold bankkártya (a  MasterCard Unembossed PayPass  éves díjait csak a 

díjmentes szolgáltatás választásakor tartalmazza a számlacsomag havi díja, a díjakat a hatályos Bankkártya Hirdetmény tartalmazza) 

 A Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomag kedvezményei1,2: a kedvezményes díjak 2014.05.27-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az akció 

visszavonásáig tart:  

o elengedjük a forint fizetési számla számlanyitási díját (mértéke: 500 Ft), 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti elektronikus úton kezdeményezett átvezetés díját (mértéke: 137 Ft/tétel) 

o nem számoljuk fel az Értékpapír számlára történő átvezetés díját (mértéke: 0,06%, min. 68 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft) 

o bankkártya kedvezmény „Kombi” számlacsomag választása esetén 2017.02.07-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az akció 

visszavonásáig tart: 

- meglévő lakossági fizetési számla vagy számlacsomagról átváltás vagy új számlanyitás esetén  elengedjük az elsőként megrendelt 

MasterCard Standard/ MasterCard Unembossed PayPass típusú főkártya és társkártya első éves díját (teljes díj MasterCard Standard: 4 380 

Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft, teljes díj MasterCard Unembossed  PayPass: 4 161 Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft ) 

A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák 

esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás :naptári év végén 0,001% 

Számlacsomag havi díja 658 Ft 

Számlacsomag havi díja hiteles elektronikus kivonat kérése esetén 527 Ft 

Számlanyitási díj1 500 Ft1 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 

a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben 

számlanyitáskor megtörténik a kártyaigénylés (kedvezményes 

kártyadíj) 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése 
      Forgalmi jutalék4          +        Külön forgalmi 

jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)             (0,62% + 611 Ft),max. 27 167 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját számlák 

között  

papír alapon 137 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)1 137 Ft / tétel1, akcióban visszavonásig: 0 Ft 1   

Átutalás bankon belüli 

számlára6 

papír alapon   0,29% + 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,127% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 

számlára6 

papír alapon  0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,168% + 168 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása6 

papír alapon 

             0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,47% min. 476 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% 

max. 6 000 Ft 

elektronikus 

           0,168% + 168 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,168% min. 168 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% 

max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon belül6 
              0,13%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

 akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6   0,13% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás  0,13%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja1 
 0,06%, min. 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft1 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0 Ft1 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomag 
Hatályos: 2023.04.01-től 

 A Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomagot ajánljuk: olyan új és meglévő, 14. életévüket betöltött Ügyfeleink részére, akik  

o pénzügyeinek intézéséhez kedvező díjszabású számlacsomagot keresnek, gyorsan és rugalmasan kívánják intézni pénzügyeiket, 

o széles körben használják az elektronikus bankolási lehetőségeket, és a pénzügyi szolgáltatások komplex körét kívánják használni 

o nem kívánnak forgalmi, fizetési valamint számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni. 

 A Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomag tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla és 1 db díjmentes számlakivonat, 

o elektronikus bank (az 650 Ft regisztrációs és a 260 Ft havi díját a számlacsomag tartalmazza),  

o SMS-Info szolgáltatás (a 260 Ft szerződéskötési és a 260 Ft időszaki/havi díját a számlacsomag tartalmazza),  

- a felsorolt szolgáltatások és a bankkártya választása nem kötelező, a csomag díja nem módosul, ha nincs választott szolgáltatás 

 A Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomaghoz igényelhető szolgáltatás: 

o MasterCard Unembossed PayPass,  MasterCard Standard vagy MasterCard Gold bankkártya (a bankkártya éves díjait nem tartalmazza a 

számlacsomag havi díja, a díjakat a hatályos Bankkártya Hirdetmény tartalmazza) 

 A Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomag kedvezményei1,2: a kedvezményes díjak 2014.05.27-től akciós díjként kerülnek 

meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart  

o elengedjük a forint fizetési számla számlanyitási díját (mértéke: 500 Ft) 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti elektronikus úton kezdeményezett átvezetés díját (mértéke: 137 Ft/tétel) 

o nem számoljuk fel a Csoportos beszedési megbízás Forgalmi jutalékát (mértéke: 0,1%, min. 137 Ft/tétel), a Külön forgalmi jutalékra nem 

vonatkozik a kedvezmény, az felszámításra kerül 

o nem számoljuk fel az Értékpapír számlára történő átvezetés díját (mértéke: 0,06%, min. 68 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft) 

o elengedjük a folyószámlahitel Hitel kezelési költségét a hitelkeret megnyitásakor (a díj elengedése nem jelent kötelezettségvállalást a 

folyósításra, a kezelési költség és egyéb a folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak, költségek és THM-ek a mindenkori Aktív üzletági lakossági 

Hirdetményben találhatóak meg) 

o bankkártya kedvezmény 2017.02.07-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart: 

- meglévő lakossági fizetési számla vagy számlacsomagról átváltás vagy új számlanyitás esetén elengedjük az elsőként megrendelt 

MasterCard Standard/ MasterCard Unembossed PayPass típusú főkártya és társkártya első éves díját (teljes díj MasterCard 

Standard: 4 380 Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft, teljes díj MasterCard Unembossed PayPass: 4 161 Ft/év kedvezményes első év: 0 Ft ) 

- A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt 

bankkártyák esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás: naptári év végén 0,001% 

Számlacsomag havi díja 1 056 Ft 

Számlacsomag havi díja hiteles elektronikus kivonat kérése esetén 924 Ft 

Számlanyitási díj 500 Ft1 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 

a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben 

számlanyitáskor megtörténik a kártyaigénylés (kedvezményes 

kártyadíj) 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése 
      Forgalmi jutalék4          +        Külön forgalmi 

jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)                   (0,47% + 476 Ft), max. 27 167 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját számlák 

között  

papír alapon 137 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)1 68 Ft / tétel1, akcióban visszavonásig: 0 Ft 1   

Átutalás bankon belüli 

számlára6 

papír alapon  0,29% + 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,06% + 68 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 

számlára6 

papír alapon  0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,127% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása6 

papír alapon 

            0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,47% min. 476 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% 

max. 6 000 Ft 

elektronikus 

              0,127% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,127% min. 137 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% 

max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon belül6 
         0,13%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6  0,13% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás1 
 0,13%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja1 
 0,06%, min. 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft1 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0 Ft1 

Hiteltörlesztés díja 0,01%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „Gokart” Lakossági számla 
Hatályos: 2023.04.01-től  

 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számlát ajánljuk: 

olyan új és meglévő, forint számlavezetést választó, 14. életévüket be nem töltött Ügyfeleink részére, akik  

o most ismerkednek a bankok világával, 

valamint olyan új és meglévő, forint számlavezetést választó, 14. életévüket be nem töltött Ügyfeleink gondviselői részére, akik  

o be kívánják vezetni gyermeküket a pénzügyi kultúrába, 

o alacsony havi díjú számlát keresnek gyermekük részére gyűjtött megtakarítások gyűjtéséhez és elhelyezéséhez, 

o a piaci látra szóló kamatoknál többre vágynak gyermekeik részére félretett megtakarításaik hozamai tekintetében, 

o nem kívánnak különböző forgalmi és számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni gyermekük számláján. 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számla további feltétele: 

o a „Gokart” Lakossági számla 3-14 éves korig nyitható és vezethető  

(amennyiben a „Gokart” számla tulajdonosa betölti a 14. életévét és a számla tulajdonosa és annak törvényes képviselője nem választ új 

számlacsomagot, akkor a „Gokart” számla automatikusan átsorolásra kerül Polgári „Smart” számlába), 

o a számlanyitás és egyéb szolgáltatás során a kiskorú nevében a törvényes képviselője járhat el, 

o a számlával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása során a kiskorú nevében törvényes képviselője járhat el (kivétel ATM 

készpénzfelvétel, ahol a törvényes képviselő előzetes hozzájárulást tesz). 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számla előnyei: 

o megemelt látra szóló kamat, 

o kedvező készpénzfelvételi díj, 

o további pénzforgalmi termékek és szolgáltatások opcionálisan, külön szerződéskötés mellett kapcsolhatóak a számlához 

(Kölyökkártya 7 éves kortól, elektronikus bank csak lekérdezési joggal, SMS szolgáltatás a törvényes képviselő telefonszámára). 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számla tartalmazza: 

o 1 db forint fizetési számla, 

o 1 db díjmentes számlakivonat, 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számlához igényelhető szolgáltatás: 

o Kölyökkártya (a díjakat a hatályos Bankkártya Hirdetmény tartalmazza) 

o elektronikus bank 

o SMS-Info szolgáltatás 

 A Polgári „Gokart” Lakossági számla kedvezményei1,2: a kedvezményes díjak 2014.05.27-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az 

akció visszavonásáig tart 

o bankkártya kedvezmény „Gokart” számlacsomag választása esetén: 

- nem számoljuk fel a Kölyökkártya éves díjait (Kölyökkártya teljes díja: 800 Ft, csak 7. életév betöltése után rendelhető) 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás: naptári 

év végén 

mindenkori jegybanki alapkamat -0,5%, jelenleg 12,50% 

(MNB alapkamat 2022. szeptember 28-tól: 13,00%)   

 A 471/2022. (XI.21.) Korm. alapján a 20 M Ft-ot elérő látra szóló  

betétállomány esetén a kamat mértéke megegyezik az ÁKK Zrt. által utoljára 

közzétett 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamával, 

amennyiben az alacsonyabb a termék hirdetmény szerinti kamatánál. 

Számlavezetés havi díja 196 Ft 

Számlanyitási díj 0 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 
a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben számlanyitáskor 

megtörténik a kártyaigénylés (kedvezményes kártyadíj) 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék4           +        Külön forgalmi jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)                    (0,34% + 339 Ft), max. 27 167 Ft    +0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját 

számlák között 

papír alapon 137 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) nem lehetséges 

Átutalás bankon 

belüli számlára6 

papír alapon   0,29% + 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) nem lehetséges 

Átutalás bankon 

kívüli számlára6 

papír alapon  0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) nem lehetséges 

SEPA átutalás 

indítása6 

papír alapon 
      0,47% + 476 Ft   +        0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,47% min.476 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft 

elektronikus   nem lehetséges 

Állandó átutalási megbízás bankon belül6 
              0,13%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül6  0,13% + 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás            0,13%, min. 137 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja nem lehetséges 

Hiteltörlesztés díja nem lehetséges 
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Polgári „Flotta-Full Extra” Lakossági számlacsomag 
Hatályos: 2023.04.01-től  

 A Polgári „Flotta-Full Extra” Lakossági számlacsomag feltétele: olyan új és meglévő Ügyfeleink, akik 18. életévüket betöltötték, ÉS  

o munkáltatójuk a Polgári Bank Zrt.-vel „Flotta-Partner” együttműködési szerződést kötött, melyben meghatározásra kerül a „Flotta-Full 

Extra” számlacsomagra jogosultak köre (a számlacsomag nyitásakor a jogosultságot igazolni szükséges, a Flotta-Partner szerződés 

megszűnésének napjától a „Flotta-Full Extra” számlacsomag esetében a „Full Extra” számla díjait jogosult a Bank felszámolni), VAGY 

o azon munkáltató Cégvezetésre jogosult képviselője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, illetve bármely döntéshozó és ellenőri bizottsági 

tagja, mely munkáltató Polgári Banknál vezetett számlájáról minimum 25 db, a Polgári Banknál „ „Flotta-Full Extra” számlacsomagban 

lévő fizetési számlát vezető dolgozójának, tételenként minimum 50 000 Ft-os jövedelem átvezetést teljesít egy összegben (a 

számlacsomag nyitásakor a jogosultságot igazolni szükséges), a „Flotta-Partner” szerződés megszűnésének napjától a „Flotta-Full Extra” 

számlacsomag esetében a „Full Extra” számla díjait jogosult a Bank felszámolni), VAGY 

o a Polgári Bank Zrt. Munkaszerződéssel rendelkező Munkavállalója (illetve nyugalmazott munkavállalója), jövedelem feltétel nélkül 

(a számlacsomag nyitásakor a Bank részéről a jogosultság igazolása kérhető).  

o A feltételek folyamatosan ellenőrzésre kerülnek, a „Flotta-Full Extra” számlacsomag feltételeinek nem teljesülése esetén a Polgári Bank 

a vizsgálat hónapjának első munkanapjától kezdve a „Full Extra” számla díjait számolja fel. 

 A Polgári „Flotta-Full Extra” Lakossági számlacsomaghoz igényelhető szolgáltatás: 

o MasterCard Unembossed PayPass,  MasterCard Standard vagy  MasterCard Gold  bankkártya, elektronikus bank és SMS-Info szolgáltatás  

 A Polgári „Flotta-Full Extra” Lakossági számlacsomag kedvezményei1,2: a kedvezményes díjak 2014.05.27-től akciós díjként kerülnek 

meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart:  

o nem számoljuk fel az elektronikus bank regisztrációs (744 Ft) és havi díját (298 Ft), és az SMS-Info szolgáltatás szerződéskötési (298 Ft) 

és időszaki/havi díját (298 Ft), 

o nem számoljuk fel a Készpénzfelvétel (forintban és valutában5), a saját számlák közötti elektronikus úton kezdeményezett átvezetés, a 

Bankon belüli számlára irányuló átvezetés, a Bankon kívüli számlára irányuló átutalás, a Csoportos beszedési megbízás, az Állandó 

átutalási megbízás, a Hiteltörlesztés Forgalmi jutalékait, mely tételek esetében a kedvezmény csak a Forgalmi jutalékra vonatkozik, a Külön 

forgalmi jutalék a felsorolt tételeknél felszámításra kerül, 

o nem számoljuk fel az Értékpapír számlára történő átvezetés díját (mértéke: 0,06%, min. 68 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft), 

o bankkártya kedvezmény „2017.02.07-től akciós díjként kerülnek meghirdetésre, az akció visszavonásáig tart: 

- meglévő lakossági fizetési számla vagy számlacsomagról átváltás vagy új számlanyitás esetén elengedjük az elsőként megrendelt 

MasterCard Standard/ MasterCard Unembossed PayPass típusú főkártya éves díjait (teljes díj MasterCard Standard: 4 380Ft/év, 

kedvezményes első év: 0 Ft, teljes díj MasterCard Unembossed PayPass: 4 161 Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft ) 

- meglévő lakossági fizetési számla vagy számlacsomagról átváltás vagy új számlanyitás esetén elengedjük az elsőként megrendelt 

MasterCard Standard/ MasterCard Unembossed PayPass típusú társkártya első éves díját (teljes díj MasterCard Standard: 4 380 

Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft, teljes díj MasterCard Unembossed PayPass: 4 161 Ft/év, kedvezményes első év: 0 Ft) 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) Kamatelszámolás: naptári év 

végén 

mindenkori jegybanki alapkamat, jelenleg 13,00% 

(MNB alapkamat 2022.szeptember 28-tól) 

 A 471/2022. (XI.21.) Korm. alapján a 20 M Ft-ot elérő látra szóló  betétállomány 

esetén a kamat mértéke megegyezik az ÁKK Zrt. által utoljára közzétett 3 

hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamával, amennyiben az 

alacsonyabb a termék hirdetmény szerinti kamatánál. 

Számlacsomag havi díja postaiés hiteles elektronikus kivonat esetén  792 Ft  

Számlanyitási díj 500 Ft1 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 
a bankkártya mindenkori éves díja, amennyiben számlanyitáskor megtörténik a 

kártyaigénylés (kedvezményes kártyadíj) 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék4           +        Külön forgalmi jutalék4, 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5) 1 
(0,47% + 476 Ft), max. 27 167 Ft1 + 0,6% 

akcióban visszavonásig 0 Ft1 + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját 

számlák között 

papír alapon 137 Ft / tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 1 137 Ft / tétel1, akcióban visszavonásig: 0 Ft 1   

Átutalás bankon 

belüli számlára6 

papír alapon   0,29% + 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)1 
0,06% + 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1     + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon 

kívüli számlára6 

papír alapon 0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)1 
0,127% + 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás 

indítása6 

papír alapon 
0,47% + 476 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,47% min. 476 Ft max. 73 169 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft 

elektronikus1 
0,127% + 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon belül1,6 
0,06% + 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás bankon kívül1,6 
0,06% + 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás1 
0,06%, min. 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 +0,3%, max. 6 000 Ft 

Értékpapír számlára történő átvezetés díja1 
0,06%, min. 68 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft1 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1 + 0 Ft1 

Hiteltörlesztés díja1 
 0,01%, min. 137 Ft1 + 0,3%, max. 6 000 Ft 

akcióban visszavonásig: 0 Ft 1    +0,3%, max. 6 000 Ft 
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II. b. Lakossági fizetési számlák és számlacsomagok egyéb jutalék- és díjtételei 

 

 

 

 

 

 

Tranzakció típusok Gyámhatósági folyószámla 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 

Kamatelszámolás: naptári év végén   

mindenkori jegybanki alapkamat -5%, 

jelenleg 8,00% 

Számlanyitás díjmentes 

Havi számlavezetési és zárlati díj díjmentes 

Forgalmi jutalék + Külön forgalmi jutalék4,7 

Átutalás saját számlák között 
papír alapon  

díjmentes 
elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 

Átutalás bankon belüli számlára 
papír alapon díjmentes 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) díjmentes 

Átutalás bankon kívüli számlára 
papír alapon 21 Ft/tétel 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 21 Ft/tétel 

SEPA átutalás indítása 
papír alapon 21 Ft/tétel 

elektronikus 21 Ft/tétel 

Csoportos beszedési megbízás 21 Ft/tétel 

Készpénz felvétel díja 
0,49 % min. 502 Ft 

max. 9 333 Ft + 0,60 % 

A fel nem tüntetett díjak tekintetében a Polgári Takarékszámla kondíciói érvényesek. 

Lakossági fizetési számlakivonattal kapcsolatos jutalék és 

díjtételek 
Díjtétel Esedékesség 

Havi/Napi számlakivonat bankfióki átvétellel  

(2014.05.27. után nem választható levelezési forma) 
0 Ft - 

Havi számlakivonat kiküldése belföldön  havi egyszeri díjmentes - 

Napi számlakivonat kiküldése belföldön  
 A Magyar Posta Zrt. által 

felszámított díj  

naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Havi hiteles elektronikus számlakivonat díja  havi egyszeri díjmentes - 

Napi hiteles elektronikus számlakivonat díja  47 Ft/db  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Számlakivonat másolat utólagos kiadása 373 Ft/db  felmerüléskor 

További banki levelezés miatt felszámított költség (normál, 

elsőbbségi, tértivevényes, külföldre irányuló) 

mindenkori postaköltség  

+ 339 Ft  

 

felmerüléskor 

 

Pénztári tranzakciók egyéb jutalék és díjtételei Díjtétel 

Forint készpénz érme befizetés számlára címletenként (naponta) 100 

darabot meg nem haladó érme esetén 
díjmentes 

Címletenként 100 darabot meghaladó forint érme esetén (a teljes 

mennyiség után) 
2,68%  

Előre bejelentett nagy összegű forint 

készpénzfelvétel elmulasztása  

 kirendeltségek esetén: 0,5-2 millió között: 

5 218 Ft/alkalom 

 2 millió felett: 0,31% min.  7 457 Ft, max. 31 189 Ft 

Nagy összegűnek az alábbi mértékű készpénzfelvételt tekinti a Bank: 

 kirendeltségek esetében 500 ezer Ft felett felvét (Csökmő, Körösszakál), 

 fiókok esetében 1 millió Ft felett (Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Komádi, Tiszacsege, Szigetszentmiklós, 

Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron, Halásztelek, Görbeháza) 

A nagy összegű készpénzfelvételről - és azok igényelt címleteiről - a Polgári Bank a Számlatulajdonostól legalább az előző munkanapon 12.00 óráig 

beérkező előzetes írásbeli értesítést kér. Amennyiben nem történt bejelentés a Polgári Bank saját hatáskörben dönt a nagy összegű készpénz felvétel 

teljesítéséről. A díjtétel felmerüléskor esedékes. 

Az elektronikus számlavezető rendszeren keresztül továbbított Készpénzfelvételi igényt a felvételt megelőző munkanapon 12.00 óráig kell beküldeni. 

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. 

http://www.polgaribank.hu/
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Összeghatár feletti pénztári befizetés bejelentése:  

10 000 000 HUF (vagy ennek megfelelő összegű más valuta) feletti befizetés esetén a tranzakciót megelőző napon 14.00-ig (pénteken 

12.00-ig) írásos bejelentési kötelezettség áll fenn ügyfeleink részéről.  Az összeghatár a Bank összes fiókja tekintetében kerül 

figyelembevételre. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 10. § 

(2) bekezdése alapján a bank kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.  

 

*2017. április 5-től akciós jelleggel nem kerül felszámításra. Az akció visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Sorba állítással kapcsolatos jutalék és díjtételek * Díjtétel Esedékesség 

Fizetési számla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 

megállapodás egyszeri díja 
1 436 Ft felmerüléskor 

Fizetési számla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 

megállapodás havi díja 
718 Ft felmerüléskor 

Sorba állított tételek teljesítésének díja tételenként 144 Ft felmerüléskor 

Elektronikus szolgáltatás  

 

InternetBanking szolgáltatás  Díjtétel Esedékesség 

Szolgáltatás regisztrációs díja 744 Ft  Felmerüléskor 

Szolgáltatás havi díja 298 Ft 
Tárgyhónap utolsó banki 

munkanapja 

Új kezdeti jelszó kiadása  679 Ft Felmerüléskor 

Felhasználói letiltás feloldásának díja  679 Ft Felmerüléskor 

Felhasználó módosítás díja (új felhasználó rögzítés/törlés)  339 Ft Felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás Díjtétel Esedékesség 

Szolgáltatás regisztrációs díja 298 Ft Felmerüléskor 

Szolgáltatás havi díja 298 Ft 
Tárgyhónap utolsó banki 

munkanapja 

SMS tételdíj 38 Ft 
Tárgyhónap utolsó banki 

munkanapja 

SMS tételdíj technikai (aláíró és bejelentkezési üzenetek) 38 Ft*  
Tárgyhónap utolsó banki 

munkanapja 

Electra Ügyfélprogram szolgáltatás Díjtétel Esedékesség 

Ügyfélprogram telepítése 35 000 Ft + ÁFA   Felmerüléskor 

Szolgáltatás havi díja 3 500 Ft + ÁFA 
Tárgyhónap utolsó banki 

munkanapja 

Felhasználó módosítás díja (új Felhasználó rögzítés/törlés)   339 Ft  Felmerüléskor 

Új kezdeti jelszó kiadása  679 Ft Felmerüléskor 

Felhasználói letiltás feloldásának díja  679 Ft Felmerüléskor 

*Akciós jelleggel nem kerül felszámításra. Az akció visszavonásig érvényes. 

 A szolgáltatás megszüntetésekor a Szerződő Félnek a már megkapott, de még ki nem egyenlített SMS-tételdíjat meg kell fizetni. 

 Tranzakció SMS küldés ideje: A számlán történő terhelés illetve jóváírás, valamint a bankkártya tranzakciók zárolását követően. 

 Egyenlegküldés ideje: 7.00 óra, amely csak az egyenleg megváltozása esetén kerül elküldésre, mely üzenet az adott nap nyitóegyenleget tartalmazza. 
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Számlavezetéssel és egyéb szolgáltatással kapcsolatos 

további jutalék és díjtételek 
Díjtétel Esedékesség 

Azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalási végzés 

teljesítésének díja 

Adott számlatípusnál  

feltüntetett „Átutalás Bankon 

kívüli számlára papír alapon” 

tranzakció díja 

felmerüléskor 

Felhatalmazó levél befogadásának díja 679 Ft/db  felmerüléskor 

Elhalálozás esetére szóló rendelkezés befogadásának / 

módosításának / megszüntetésének díja 
2 037 Ft / alkalom / számla  felmerüléskor 

Készpénz átutalási megbízásokon befizetés fizetési számlára (postai 

csekkes befizetés) 
mindenkori postaköltség felmerüléskor 

Ügyfél kérésére történő zárolás, zárolás feloldás díja 339 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Teljesítetlenül visszaküldött megbízás utáni jutalék mindenkori postaköltség  felmerüléskor 

Elektronikus úton (internetbank) rögzített átutalási megbízás törlési 

díja, papír alapon történő törlésének és módosításának díja 
339 Ft/tétel  felmerüléskor 

Papír alapú átutalási megbízás (eseti/rendszeres/csoportos), illetve 

csoportos beszedési megbízás, papír alapon történő törlésének és 

módosításának díja 

339 Ft/tétel  felmerüléskor 

Számlacsomag váltás díja (2014.05.27-től akciósan nem kerül 

felszámolásra. Az akció visszavonásig tart.) 
 679 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Lakossági számlán történő társtulajdonos, és rendelkezés módosítás 

díja (új rendelkező felvétele, rendelkezési mód változtatása, kivétel új 

számla nyitásakor) 

339 Ft/alkalom felmerüléskor 

Csoportos beszedési megbízás limitfigyelés díja (2014.05.27-től 

akciósan nem kerül felszámolásra. Az akció visszavonásig tart.) 
679 Ft / megbízás felmerüléskor 

Bankfiókban bonyolított betét műveletek (betétlekötés, betétfeltörés) 

díja (2014.05.27-től akciósan nem kerül felszámolásra. Az akció 

visszavonásig tart.) 

203 Ft / alkalom  felmerüléskor 

Egyszeri igazolás díja (Számlavezető rendszerből nyomtatott 

elszámolási bizonylat kiadásáért felszámítandó díj) 
226 Ft  felmerüléskor 

Bankinformáció kiadásáért felszámított díj 4 319 Ft/ alkalom  felmerüléskor 

Fedezetigazolás 448 Ft / alkalom   

Információnyújtás számlatulajdonos megbízása alapján  

(Egyenleg igazolás, Számla információról adott igazolás, Igazolás nem 

teljesíthető megbízásról, egyéb igazolás kiadásáért felszámítandó díj) 

1 491 Ft felmerüléskor 

Számlatulajdonos kérelmére kiadott könyvelési bizonylat és egyéb 

banki okirat másolása 
38 Ft/db felmerüléskor 

Átutalási megbízás 21 Ft/db (ÁFA-val) felmerüléskor 

Fizetési számla felszólító díj 744 Ft felmerüléskor 

Fizetési számla felmondó díj (díjhátralék esetén) 1 942 Ft  felmerüléskor 

Számlavezetési szolgáltatás egyéb díja (pl. irattári kutatás, valamint 

egyéb, jelen Hirdetményben fel nem sorolt, meg nem nevezett 

szolgáltatás díja) 

4 469 Ft/ alkalom felmerüléskor 

Másodlagos azonosító rögzítése/módosítása/törlése 
1 202 Ft akcióban 

visszavonásig díjmentes 
felmerüléskor 

Teljesített megbízás visszahívásának díja (RECALL tranzakció) 3 590 Ft felmerüléskor 

VIBER átutalások jutalék és díjtételei Díjtétel Esedékesség 

Indított VIBER tranzakció díja (terhelés) 0,53%, min. 6 792 Ft  felmerüléskor 

Fogadott VIBER tranzakciók díja (jóváírás) 0 Ft - 

 A VIBER átutalások után fizetendő díjat a mindenkori pénzforgalmi jutalékon felül kell megfizetni. A díjak a tranzakciókkal egyidejűleg kerülnek 

felszámításra. 

 A VIBER tételek tárgynapi teljesítésre egységesen – elektronikus rendszeren kapcsolatot tartó ügyfelek esetén is – 13 óráig, papír alapon nyújthatók 

be a számlavezető fiókhoz (kivéve a hónap utolsó munkanapján 11-óráig fogad el a Bank VIBER megbízást.)  
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II. c. Forintszámlán bonyolított devizaforgalmi megbízások kondíciói 

 

A Polgári Bank Zrt. a nemzetközi fizetési forgalomba a SWIFT fizetési rendszeren keresztül kapcsolódik. A Polgári Bank Zrt. kizárólag azon 

devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben a Bank nostro számlával rendelkezik: EUR, USD, GBP, DKK, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN. 

 

II. d. Forintszámlán bonyolított devizaforgalmi megbízások egyéb díjai 

II.e. A forintszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei 

A forintszámlán bonyolított fizetési megbízások (forint és deviza) benyújtásának és teljesítésének rendjéről külön hirdetmény tartalmaz 

teljes körű információkat: „Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről”.  A Hirdetmény a bankfiókok 

ügyfélterében illetve a honlapon is megtekinthető (www.polgaribank.hu).   

 

III. FOLYÓSZÁMLÁHOZ KAPCSOLT HITELEK                    

 

 

 

 

 

 

Tranzakció megnevezése Alkalmazott árfolyam Forgalmi jutalék 
Külön forgalmi 

jutalék 

Forint számla terhére indított 

devizaforgalmi átutalás6 
kedvezményes deviza eladási 0,30 % min. 5 025 Ft max. 165 117 Ft 0,3%, max. 6 000 Ft 

Forint számla javára érkező 

devizaforgalmi átutalás6 
kedvezményes deviza vételi 0,144 % min. 2 866 Ft max. 93 319 Ft - 

Forintszámla javára érkező forint átutalás külföldről 0 Ft 

 A Bank a terheléskor felszámolt, forintban meghatározott díjakat a számla devizanemében számolja fel. Az átváltás során a tranzakció felírásakor       

    érvényes MNB deviza közép árfolyamot alkalmazza. 

50.000,- EUR feletti átutalás esetén lehetőség van egyedi árfolyam igénylésére a tétel konvertálásához. Egyedi árfolyam esetében az árfolyam a Bank saját 

hatáskörben kerül meghatározásra. 

Deviza tételekhez kapcsolódó jutalék és díjtételek Jutalék mértéke Esedékesség 

Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség  külföldi bank által felszámított díj felmerüléskor 

Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön banki levelezés 0,15% min. 4 469 Ft felmerüléskor 

Számlatulajdonos megbízásából történő telefax igénybevétel esetén 

felszámítandó díj (pl.: SWIFT igazolás kiadás) 
8,8 EUR/oldal felmerüléskor 

Sürgősségi felár  0,74% min. 7 457 Ft felmerüléskor 

Nem szokványos akkreditívek és garanciák miatt ill. túlzott 

részletezésért felszámított díj 
0,23% min. 6 459 Ft felmerüléskor 

Váltók kezelési díja 2 872 Ft felmerüléskor 

Áru felszabadítása (delivery order) 0,55% min 6 459 Ft felmerüléskor 

Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 7 457 Ft felmerüléskor 

 A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által 

felszámított jutalékok és díjak is. 

 Díjak: A devizaforgalmi megbízások után fizetendő díjakat a mindenkori pénzforgalmi jutalékon felül kell megfizetni. A díjakat a tranzakciókkal 

egyidejűleg számítjuk fel. A Bank a terheléskor felszámolt, forintban megadott költségeket a számla devizanemében számolja fel. Az átváltás során a 

tranzakció felírásakor érvényes MNB deviza közép árfolyamát használja.       

Hitel típusa Évi Kamat % 

Lakossági kényszerhitel kamata 25,0 

Lakossági folyószámlahitel irányadó kondíciói  az Aktív Üzletági Hirdetmény tartalmazza 
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IV. EGYEBEK 

IV. a. Általános feltételek   

A Polgári Bank Zrt. csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását 

vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. A Polgári Bank Zrt. nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő 

késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 

A Polgári Bank Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket – a kapcsolódó szerződések és Általános 

Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően - megváltoztassa, egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény ügyfélforgalmi 

helyiségeiben való közzétételéről. A módosítások a Polgári Bank Zrt. Üzletszabályzatának megfelelően lépnek hatályba. A jelen 

Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet. 

 

Az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) az alábbi algoritmus alapján kerül kiszámításra: 

 

1. ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: 

Elhelyezett betét = ∑
(k + bv)i

1 + r x (ti/365)

𝑛

𝑖=1

 

ahol: 

n: a kamatfizetések száma, 

r: az EBKM értéke, 

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

 

 

2. ha a lejártáig hátralévő futamidő legalább 365 nap: 

Elhelyezett betét = ∑
(k + bv)i

(1 + r) (ti/365)

𝑛

𝑖=1

 

ahol: 

n: a kamatfizetések száma, 

r: az EBKM értéke, 

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 
 

A lakossági fizetési számlák látra szóló betéti kamata megegyezik az EBKM mértékével. 

IV. b. Betétbiztosítási feltételek   

A betétbiztosítás feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény tartalmazza 

(továbbiakban Hpt.).  

Az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) által nyújtott biztosítás csak arra a névre szóló betétre terjed ki, melynek 

tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján 

elvégzett azonosítása során minden azonosító adatát rögzítette a hitelintézet  

A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

tartalmazza. 

IV. c. Adózási feltételek  

Az elhelyezett összegek kamatát – mindenkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékű - kamatadó terheli.                            

A kamatadó mértéke jelenleg 15 %. Minden – magánszemélyeknek (őstermelőnek, társasházaknak) nyitott – hitelintézeti betét, 

folyószámla, bankszámla, fizetési számla kamata adóköteles. Az adóköteles kamat utáni adót a Bank állapítja meg és fizeti be.                       

A betétesek részére a „nettó” kamat kerül jóváírásra, így a kamattal kapcsolatban az NAV-val szemben elszámolási kötelezettségük 

nincs. Mentes a kamatadó hatálya alól a Gyámhatósági betét, a Start-számla. 

A Bank nem veszi figyelembe  

 – kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot. 

 – jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú melléklete - a külföldi 

adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára. 

 

                                                                                                                                                                   Polgári Bank Zrt. 


