NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNYE
PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI
termékek

A Hirdetmény hatályos: 2018. december 01-től
Közzététel:
2018. november 30-án.
A Hpt. 279.§. értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosításának oka, hogy a Polgári Bank
Zrt., a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosításának megfelelve megváltoztatta a
Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő átutalások után felszámítandó,
alapdíjat kiegészítő külön forgalmi díj mértékét. Egyéb változás nem történt. A hirdetmény módosításai dőlt
betűvel kerültek feltüntetésre.
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a./ Lakáscélú betétek

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

Érvényes: 2018. június 01.

- 1 éven túl 5 éven belül

- 5 éven túl

Lejárta után nem kamatozik.

b./ Tagi betét

Könyves betétek Változó kamatozású, összeghatár nélkül

Jelenlegi kamat (évi)

Díjmentes, a Bank nem számol fel a forgalmi műveletek után díjakat,
valamint számlavezetési díjat. Érvényes: 2018. június 01.

-

13 hóra lekötött betét

EBKM (évi)

Lejárta után nem kamatozik.

Látra szóló betét

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

- Látra szóló betét

0,001%

0,001%

- 3 évre lekötött betét

0,001%

0,001%

• 1 évre lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat

-1,5%-kal egyezik meg de minimum 0,001% Érvényes: 2015. július
08-tól. (MNB alapkamat 2016. május 25-től: 0,90%)
Komádi Könyves betétek Érvényes: 2018. június 01.

Polgári lekötött betét 3 éves

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

Mindenkori jegybanki alapkamat +0,10% jelenleg
1,00%

1,00%

• Érvényes: 2018. január 01-től
• Csak Tartós befektetési számlához választható a betét termék.
• 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.
• Lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után évente elszámolt kamat visszavételre kerül, csak a felmondási kamat kerül kifizetésre. A lekötési idő
lejárata előtt felvett összegek után a Bank felmondási kamatot nem fizet.
• Az EBKM és a jelenlegi kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes jegybanki alapkamattal került meghatározásra.
• Kamatelszámolás: évente december 31-én történik, a kamat a TBSZ főszámlára kerül átvezetésre.
• Részkivétre nincs lehetőség.

Polgári lekötött betét 5 éves

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

Mindenkor jegybanki alapkamat +0,10% jelenleg 1,00%

1,00%

• Érvényes: 2018. január 01-től
• Csak Tartós befektetési számlához választható a betét termék.
• 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.
• Lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után évente elszámolt kamat visszavételre kerül, csak a felmondási kamat kerül kifizetésre. A lekötési idő
lejárata előtt felvett összegek után a Bank felmondási kamatot nem fizet.
• Az EBKM és a jelenlegi kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes jegybanki alapkamattal került meghatározásra.
• Kamatelszámolás: évente december 31-én történik, a kamat a TBSZ főszámlára kerül átvezetésre.
• Részkivétre nincs lehetőség.
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A Polgári Bank új számlanyitást nem fogad be az alábbi számlatípusok esetén:
Takarék számlabetét LAKOSSÁGI, változó kamatozású
Betét összege
(Lekötési idő: 3,6,12 hónap)

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

1 000 000 Ft - ig

Mindenkori jegybanki alapkamat -1,05% jelenleg de minimum 0,01%

0,01%

1 000 001 - 3 000 000 Ft között

Mindenkori jegybanki alapkamat -0,90% de minimum 0,01%

0,01%

3 000 001 Ft - tól

Mindenkori jegybanki alapkamat -0,65% jelenleg 0,25%

0,25%

• MNB alapkamat 2016. május 25-től: 0,90%
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.
• Díjmentes számla, a Bank nem számol fel a forgalmi műveletek után díjakat, valamint számlavezetési díjat.

Takarék számlabetét VÁLLALKOZÓI, változó kamatozású
Lekötött összeg
(Lekötési idő: 3,6,12 hónap)

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

1 000 000 - ig

Mindenkori jegybanki alapkamat -1,25%, de minimum 0,01%, jelenleg: 0,01%

EBKM: 0,01%

1 000 001 - 3 000 000 között

Mindenkori jegybanki alapkamat -1,05%, de minimum 0,01%, jelenleg: 0,01%

EBKM: 0,01%

3 000 001 - tól

Mindenkori jegybanki alapkamat -1,00%, de minimum 0,01%, jelenleg: 0,01%

EBKM: 0,01%

• MNB alapkamat 2016. május 25-től: 0,90%
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.
• Díjmentes, megtakarítási célú számla, a Bank nem számol fel a forgalmi műveletek után díjakat, valamint számlavezetési díjat.

Stabil Betét –
„Az Év Betétje 2015.”
Változó kamatozású

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

a mindenkori jegybanki alapkamat -0,10% jelenleg 0,80%
(MNB alapkamat 2016. május 25-től 0,90%)

0,80%

• Érvényes: 2016. május 25.
• Kamatprémiummal emelt betéti termék, mely az alábbi számlákról köthető le:
- Polgári „Smart” és „Smart - Komfort” Lakossági számlák
- Polgári „Kombi” Lakossági számlacsomag
- Polgári „Full Extra” Lakossági számlacsomag
- Polgári „Flotta - Smart” Lakossági számla
- Polgári „Flotta - Full Extra” Lakossági számlacsomag
- Polgári Takarékszámla
- Tartós befektetési számla
• Futamidő: 15 hónap, azaz 5 X 3 hónap, a kamat háromhavonta kerül tőkésítésre.
• Kamatozás: változó kamatozású, a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat – 0,10%
• Leköthető összeg: minimum 100 000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. (A maximum összeget egy ügyfél nevén elhelyezett összes Stabil betét lekötéseinek
összege alapján vizsgálja a Bank. Társtulajdonos nem tekintendő külön ügyfélnek.)
• Kamatprémium mértéke: + 0,30 %, mely a teljes futamidő végén, a 15. hónap letelte után kerül jóváírásra a fizetési számlán.
• A betét csak bankfiókban köthető.
• Részkivétre nincs lehetőség.
• Az EBKM és a jelenlegi kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes jegybanki alapkamat alapján került meghatározásra.

0 - 5 000 000 Ft
Határidős
FIX kamatozású lekötött betét

5 000 000 Ft felett

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

Jelenlegi kamat (évi)

EBKM (évi)

2 hónapra

0,10%

0,10%

0,20%

0,20%

4 hónapra

0,10%

0,10%

0,20%

0,20%

5 hónapra
13 hónapra

0,10%
0,20%

0,10%
0,20%

0,20%
0,30%

0,20%
0,30%

15 hónapra

0,20%

0,20%

0,30%

0,30%

Érvényes: 2017. november 02-től
• Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre.
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet.
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2X2 betét
FIX kamatozású 2X2 Betét

2X2 betét NÁLUNK*

Betéti kamat
(évi)

EBKM (évi)

Betéti kamat
(évi)

EBKM (évi)

2. hónap végén

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

4. hónap végén a teljes futamidőre

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

• Érvényes: 2018. április 01-től. Új lekötés 2018. április 01-től nem helyezhető el.
• *2X2 NÁLUNK betét lekötési feltétele:
- Munkabér, munkabérjellegű utalás jóváírása a Polgári Bank által vezetett számlán, legkésőbb a lekötési idő első periódusáig (2. hó). A feltétel nem
teljesülése esetén a 2X2 betét kondíció szerint kamatozik, vagy
- a Polgári Banknál vezetett számlához 5 db csoportos beszedési megbízás tartozik, illetve ez a feltétel legkésőbb a lekötés első periódusáig (2. hó)
teljesül. A feltétel nem teljesülése esetén a 2X2 betét kondíció szerint kamatozik.
• A lekötési idő (4. hónap) lejárata előtt – de az első 2 hónap után – felmondott betét után a Bank felmondási kamatot fizet. A felmondási kamat
mértéke a lekötés időtartamára számítva időarányosan az adott időhatárban lévő kamatszázalék.
• 2017. november 02. után nyitott Tartós befektetési számlán nem leköthető.

3 hónap
okirat

6 hónap
okirat

15 hónap
okirat

Betéti (évi)

0,20%

0,20%

0,20%

EBKM (évi)

0,20%

0,20%

0,20%

Matrac
Fix kamatozású betét

• Érvényes: 2017. november 02-től., Új lekötés 2018. április 01-től nem helyezhető el.
• Minimum elhelyezhető betétösszeg 10.000 Ft,
• Matrac Betétjegy 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.

Takarékszelvény
Fix kamatozású
3 hónap lekötési idő

Számlán leköthető
1
Takarékszelvény
Betéti (évi)

EBKM (évi)

LIGHT
2
Takarékszelvény Betétszámla
Betéti kamat (évi)

EBKM (évi)

1-30 nap

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

31-60 nap

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

61-90 nap

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

EBKM (évi) a teljes
futamidőre

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

•
•
•
•
•

Érvényes: 2018. április 01-től. Új lekötés 2018. április 01-től nem helyezhető el.
A betét sávos, napi kamatozású, havonta emelkedő mértékű.
A Bank lejáratkor kamatos kamatot fizet (havi tőkésítésekkel).
Csak Bankfiókban elhelyezhető betét.
1
Fizetési számlához nyitható betét. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre. 2017. november
02. előtt nyitott Tartós befektetési számlán leköthető.
• 2 Kifejezetten megtakarítási célú betétszámla. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint kerül újra lekötésre
A betétszámlán le nem kötött összeg után a Bank nem fizet kamatot.

A tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt pénzügyi műveletek díjában a tranzakciós illeték érvényesítése zárójelben
+ 0,3% max. 6.000.- Ft, illetve készpénzfelvétel esetén +0,6% megjelöléssel kerül feltüntetésre.
A Bank számlavezetési tevékenység végzése után díjat és zárlati költséget számít fel, melyeket havonta a hó végi zárás keretében terhel
a számlára. A pénzforgalmi szolgáltatások (készpénzfelvét, átutalás, csoportos beszedési megbízás, állandó megbízás) után felszámított
díjak, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául szolgáló események felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a számlán.
A postaköltség havonta kivonatonként kerül felszámításra. A számlatulajdonos hozzájárul ahhoz a szerződésben, hogy a Bank
a jutalékok, díjak és felmerült költségek összegével bankszámláját külön rendelkezése nélkül megterhelje.
Amennyiben - fedezethiány miatt - a Bank a bankszámlát, illetve a betétszámlát nem tudja megterhelni, kényszerhitel alszámlát nyit,
melynek kamatát jelen Hirdetmény tartalmazza. A pénzforgalmi/fizetési számlák látra szóló betéti kamata megegyezik az EBKM
mértékével.
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VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOK
(a fel nem tüntetett kondíciók tekintetében a mindenkor hatályos
Vállalkozói Passzív üzletági Hirdetmény kondíciói érvényesek.)

STANDARD VÁLLALKOZÓI SZÁMLA - NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK, ÖNKORMÁNYZATOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
ŐSTERMELŐK RÉSZÉRE
Látraszóló kamat (változó kamatozású)
Kamatelszámolás: havonta, a hó utolsó napján záráskor

0,001 %

Számlanyitási minimum

5 000 Ft

Számlavezetés havi díja

2032 Ft

Havi zárlati költség

226 Ft
Forgalmi jutalékok

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)
Átutalás bankon belüli
számlára
Átutalás bankon kívüli
számlára

díjmentes

papíros

0,22% + 217 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

0,154% + 152 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

papír alapon*1

0,43% + 544 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

*1

elektronikus

0,164% + 163 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

Csoportos beszedési megbízás

65 Ft/tétel

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)

15,- Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül

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

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül*1

0,1%, min. 28 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

*1

Állandó átutalási megbízás

109 Ft/tétel

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás visszahívás díja

2 717 Ft/tétel

Bankszámla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó
megállapodás egyszeri díja
Bankszámla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó
megállapodás díja havonta

1087 Ft
544 Ft

Sorba állított tételek teljesítése

109 Ft

Hiteltörlesztés díja

0%, min. 65 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

Számlacsomag
Lakásszövetkezetek, Társasházak részére
Új számlanyitást a Bank nem fogad be 2018. szeptember 1-től.
Hatályos: 2018.12.01-től
Számlavezetési díj

A Számlavezetési díj tartalmazza

846 Ft/hó
•
•
•
•
•

Üzemeltetési számla 1 db
Felújítási számla korlátlan darabszámban
Első évben ingyenes MasterCard Electronic Business bankkártya
Elektronikus szolgáltatás havi és regisztrációs díja
SMS-Info szolgáltatás havi és regisztrációs díja

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 (változó kamatozású)
Kamatelszámolás: havonta, a hónap
utolsó napján záráskor

Üzemeltetési számla
Felújítási számla

Mindenkori jegybanki alapkamat 30%-a
Forgalmi jutalék4

Tranzakció megnevezése

Átutalás (papír alapon, elektronikus)

0,001%

Külön forgalmi jutalék4

Bankon belül saját számlák között

0%, min. 0 Ft

nincs

Bankon belül számlák között

0%, min. 0 Ft

0,3%, max. 6 000 Ft

163 Ft / tétel

0,3%, max. 6 000 Ft

*1

Bankon kívül

• A fel nem tüntetett díjak tekintetében a már nem forgalmazott Standard vállalkozói számla kondíció érvényesek.
• A Standard vállalkozói számla aktuális díjai, költségei és jutaléktételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK
Hirdetményében.
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Standard Vállalkozói számla
Nonprofit szervezetek részére
Új számlanyitást a Bank nem fogad be 2018. szeptember 1-től.
Hatályos: 2018.12.01-től
Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3
Látra szóló kamat (változó kamatozású)
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor

0,001%

Számlanyitási minimum

2 500 Ft

Havi zárlati költség

0 Ft

Számlavezetés havi díja

fix díj 846 Ft
3

Forgalmi jutalékok
Tranzakció megnevezése
Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában)
Készpénzfelvétel (forintban és valutában)

Forgalmi jutalék4

Külön forgalmi jutalék4

0%, min. 0 Ft

nincs

0,236%, min. 252 Ft

+

0,6%

Bejövő átutalások jóváírása

0%, min. 0 Ft

+

nincs

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)

0%, min 0 Ft

+

nincs

0,134% + 136 Ft

+

0,3%, max. 6 000 Ft

0%, min. 0 Ft

+

0,3%, max. 6 000 Ft

Átutalás bankon
számlára

belüli

Átutalás
számlára

kívüli

bankon

papír alapon
elektronikus
papír alapon

*1

0,43% + 544 Ft/tétel

+

0,3%, max. 6 000 Ft

0,109% + 109 Ft/tétel

+

0,3%, max. 6 000 Ft

Állandó átutalási megbízás*1

109 Ft/tétel

+

nincs

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

65 Ft/tétel

elektronikus*1

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)

+

15 Ft

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)
Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)

*1

Hiteltörlesztés díja

nincs

+

0,3%, max. 6 000 Ft

0%, min. 0 Ft

+

0,3%, max. 6 000 Ft

0,103%, min. 28 Ft

+

0,3%, max. 6 000 Ft

0%, min. 65 Ft

+

0,3%, max. 6 000 Ft

POLGÁRI MIKRO VÁLLALKOZÁSI
FOLYÓSZÁMLA

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK
Számlanyitás díja

már nem lehetséges

Számlanyitási minimum

2 500 Ft

Havi zárlati költség

díjmentes

Havi számlavezetési díj

673 Ft

Átutalás saját számlák között
Átutalás bankon belüli számlára

Átutalás bankon kívüli számlára

papíros és elektronikus

díjmentes

papíros

0,27% + 271 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

0,134% + 141 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

papír alapon*1

0,43% + 544 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

*1

elektronikus

*1

0,144% + 169 Ft, + 0,3%, max. 6 000 Ft

Állandó átutalási megbízás

109 Ft/tétel

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás visszahívás díja

2717 Ft/tétel

Elektronikus szolgáltatás havi díja

díjmentes

SMS-Info szolgáltatás szerződéskötéskori és havi díja

díjmentes

Polgári Mikro vállalkozói számlához a MC Electronic Business bankkártya elsőéves díját a Bank nem számolja fel.
A fel nem tüntetett költségek tekintetében a Standard vállalkozói folyószámla kondíciói érvényesek.

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
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TRANZAKCIÓ TÍPUSOK

ELEKTRONIKUS

PRÉMIUM

Számlacsomag havi díja

1016 Ft
Elektronikus számlavezetés havi díját
tartalmazza

1069 Ft

Havi zárlati költség

díjmentes
Forgalmi jutalékok

papíros

díjmentes

Átutalás saját
számlák között

elektronikus

Átutalás Bankon
belüli számlára

elektronikus

díjmentes

papíros

0,21% + 254 Ft, + 0,3% max. 6 000 Ft
0% + 0,3%, max. 6 000 Ft

*1

0,43% + 544 Ft, + 0,3% max. 6 000 Ft

*1

0,22% + 147 Ft, + 0,3% max. 6 000 Ft

papír alapon

Átutalás Bankon
kívüli számlára

díjmentes

elektronikus
*1

Állandó átutalás díja

109 Ft/tétel

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás
visszahívás díja
Minimálisan felszámításra kerülő havi forgalmi
jutalék

2717 Ft/tétel
nincs

A fel nem tüntetett költségek tekintetében a Standard vállalkozói folyószámla kondíciói érvényesek.
TRANZAKCIÓ TÍPUSOK
JUSTÍCIA VÁLLALKOZÓI SZÁMLA
A CSOMAG TARTALMAZZA AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS
(ÜGYVÉDI, VÉGREHAJTÓI, KÖZJEGYZŐI SZÁMLA)
HAVI DÍJÁT
Látraszóló napi kamat (változó kamatozású)
0,001 %
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor
Havi zárlati költség
díjmentes
Számlacsomag havi díja
1069 Ft
Forgalmi jutalékok
átutalás saját számlák között

átutalás Bankon belüli számlára

papíros

díjmentes

elektronikus
papíros

0,18%, tételdíj 241 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

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

*1

átutalás Bankon kívüli számlára

papíros

elektronikus

KKV ÜZLETI CSOMAGOK
Számlacsomag tartalmazza:
KKV Üzleti csomagba történő
számlaváltás egyszeri díja :
3115 Ft (már nem lehetséges).
Számlacsomag havi díja
Átutalás saját
számlák között
Átutalás bankon
belüli számlára

Átutalás bankon
kívüli számlára

0,31%, tételdíj 321 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft
*1

0,134%, tételdíj 139 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

ÜZLETI ALAPSZÁMLA

számlavezetés havi díját

ÜZLETI PLUSZ
SZÁMLACSOMAG
számlavezetés havi díját
+ 1 db MC Electronic
bankkártya éves díját
+Internetbank és SMS szolg.
havi díjat

523 Ft
papíros
0,134% 245 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus
papíros*1
elektronikus*1

Felszámításra kerülő minimum havi
forgalmi díj

számlavezetés havi díját
+ 1 db MasterCard
Business bankkártya éves
díját + Internetbank és
SMS szolg. havi díjat

díjmentes
díjmentes

elektronikus
papíros

ÜZLETI PRÉMIUM
SZÁMLACSOMAG

0,109% min.216 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft

0,082% min 190 Ft
+ 0,30%, max. 6 000 Ft

0%, min 0 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft
0,33% min 326 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft
0,164% min. 163 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft

0,30% min 298 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft
0,134% min 136 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft

0,27% min. 271 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft
0,109% min 109 Ft
+ 0,3%, max. 6 000 Ft

-

2 657 Ft

7 998 Ft

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
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A fel nem tüntetett kondíciók tekintetében a Standard vállalkozói számla díjai érvényesek.

Justícia alszámla
Új számlanyitást a Bank nem fogad be 2018. szeptember 1-től.
Tranzakció típusok

Díjtétel

Számlanyitás díja

díjmentes

Látra szóló napi kamat (fix kamatozású)
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor

mindenkori vállalkozói 8-14 napra lekötött betét
kondíció szerint

Havi zárlati költség

díjmentes

Számlavezetés havi díja

díjmentes

Minimálisan felszámításra kerülő tárgyhavi forgalmi jutalék

díjmentes

• Az alszámlák esetén nem kerül külön felszámításra az elektronikus számlavezetés havi díja.
• A fel nem tüntetett díjak tekintetében a már nem forgalmazott Standard vállalkozói számla kondíció érvényesek.
• A Standard vállalkozói számla aktuális díjai, költségei és jutaléktételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK
Hirdetményében.

Pályázati, önkormányzati, egyéb elkülönített alszámla
Új számlanyitást a Bank nem fogad be 2018. szeptember 1-től.
Tranzakció típusok

Díjtétel

Számlanyitás díja

díjmentes

Havi zárlati költség

díjmentes

Számlavezetés havi díja

díjmentes

Minimálisan felszámításra kerülő tárgyhavi forgalmi jutalék

díjmentes

• Az alszámlák esetén nem kerül külön felszámításra az elektronikus számlavezetés havi díja.
• A fel nem tüntetett díjak tekintetében a már nem forgalmazott Standard vállalkozói számla kondíció érvényesek.
• A Standard vállalkozói számla aktuális díjai, költségei és jutaléktételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK
Hirdetményében.

Pénztári tranzakciók forintban és valutában*
(Standard Vállalkozói számlacsomag, Polgári Mikro Vállalkozási folyószámla, KKV Üzleti számlacsomagok)
Készpénzfelvétel

0,33% min 406 Ft + 0,6%

Készpénz bankjegy befizetés

díjmentes

Forint készpénz érme befizetés számlára címletenként (naponta)
100 darabot meg nem haladó érme esetén
Címletenként 100 darabot meghaladó forint érme esetén
(a teljes mennyiség után)
Előre bejelentett nagyösszegű forint készpénzfelvétel elmulasztása **

díjmentes
2,05 %
kirendeltségek esetén: 0,5-2 millió között: 3948 Ft/alkalom
2 millió felett: 0,226% min 5644 Ft max. 23603 Ft

*valutapénztárt működtető fiókokban EUR,GBP, USD, CHF valutanemben készpénzfelvétel esetén számlához kapcsolódó valuta eladási árfolyamon,
készpénz befizetés esetén számlához kapcsolódó valuta vételi árfolyamon.
**A nagyösszegű készpénzfelvételről - és azok igényelt címleteiről - a Bank a Számlatulajdonostól legalább az előző munkanapon 12.00 óráig beérkező
előzetes írásbeli értesítést kér. A kirendeltségeken (Körösszakál, Csökmő, Halásztelek, Görbeháza) az 500 ezer Ft, a fiókokban az 1 millió Ft feletti
készpénzfelvételi igényt nagyösszegűnek tekintjük.

ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS EGYÉB KONDÍCIÓI
Dinamikus jelszó SMS értesítésének díja*

díjmentes

Jelszóboríték megküldése
- postai kézbesítéssel lakcímre
- számlavezető fiókban történő átadással

565 Ft/db
Díjmentes

HomeBank kliens telepítése
Elektronikus számlavezetés havi díja
Regisztrációs díj

Egy gépre díjmentes, további gépek esetén 5 490 Ft/gép
565 Ft/hó
1129 Ft

Letiltási díj

Díjmentes

Regisztrációs díj HomeBank terminál újratelepítése esetén
- számlavezető fiók szerinti településen
- számlavezető fiókon kívüli településen
- külső vállalkozó igénybevételével

3382 Ft
5644 Ft
Külön megállapodás szerint

*A limithez kötött dinamikus SMS jelszó limithatára jelenleg 50 000 Ft

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
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SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB DÍJAK
Egyszeri igazolás díja:

170 Ft

Távolsági beszélgetés országos átalánydíja:

283 Ft

Fogadott VIBER tranzakciók jutaléka (jóváírás)

díjmentes

Utólagos igazolás kiadása, megszűnt betétről:

283 Ft

+ tételenként:

28 Ft

Irattári kutatás, adatszolgáltatás:

2256 Ft

MNB postautalvány díja (nyomtatvány költség):

mindenkori postaköltség

Fedezetigazolás kiadásáért:

3269 Ft

Teljesítetlenül visszaküldött megbízás utáni jutalék:

113 Ft

Soron kívüli megbízások teljesítésének díja:

339 Ft

Információnyújtás számlatulajdonos megbízása alapján:

1129 Ft

Számlatulajdonos kérelmére kiadott
könyvelési bizonylat és egyéb okirat másolásáért:
Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő
telefax igénybevétele esetén:

28 Ft/db
226 Ft

Átutalási megbízás

15 Ft/db

Csekkfüzet

421 Ft

Postai csekk után fizetendő díj

tényleges postai díj

Számlavezetési szolgáltatás egyéb díja

3382 Ft
a mindenkor hatályos aktív üzletági Hirdetményben feltüntetett
díj kerül felszámításra
a mindenkor hatályos aktív üzletági Hirdetményben feltüntetett
díj kerül felszámításra

Pénzforgalmi számla felszólító díj
Pénzforgalmi számla felmondó díj
Postaköltség

Magyar Posta Zrt által felszámított díj

Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszerből
cégkivonat lekérdezési díja

4 271 Ft/lekérdezés

Kártyaelfogadói szolgáltatásért fizetendő díjak, jutalékok bérelt POS terminál esetén
Hatályos: 2015. november 18-tól

Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Telium - Asztali terminál Contactless
PINpaddal

6 000 Ft

Naptári hó utolsó banki munkanapja

Telium – Asztali GPRS terminál Contactless
PINpaddal

9 000 Ft

Naptári hó utolsó banki munkanapja

Telium – Beltéri Contactless GPRS terminál
beépített PayPass olvasóval, SIM kártyával

9 900 Ft

Naptári hó utolsó banki munkanapja

Tranzakciós forgalmi jutalék

Egyedi megállapodás alapján

Tranzakciós utaláskor a tranzakció bruttó
összegéből levont díj

POS beállítási/telepítési díj-normál

33,33 EUR + ÁFA

POS beállítási/telepítési díj-expressz

41,41 EUR + ÁFA

A Számlavezetés / Számlacsomag kiegészítő havi díj tartalmazza:
• POS felügyeleti díjat, POS kezelési díjat, POS GPRS kommunikációs díjat, POS karbantartási díjat,
• A szolgáltatás tartalma minden esetben: - telefonos helpdesk - munkanapokon, 24 órán belüli hibaelhárítás - szükség esetén cserekészülék biztosítása.
• A díj a kiszállás és javítás költségeit is tartalmazza.
• A Polgári Bank Zrt. az ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján a fenti díjaktól eltérhet.
• A kiegészítő havi díj a Számlavezetési vagy Számlacsomag havi díjával azonosan, a naptári hónap utolsó banki munkanapján kerül terhelésre.
• Az EUR-ban feltüntetett árak a First Data Magyarország Kft. által kiállított számla keltének napján érvényes MNB EUR deviza középárfolyamon kerülnek
kiszámlázásra.
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Kártyaelfogadói szolgáltatásért fizetendő díjak, jutalékok saját tulajdonban levő, illetve a Polgári Bank által biztosított POS
terminál esetén
Hatályos: 2016. július 15-től
Megnevezés
POS terminál havi díj + karbantartási díj
(Asztali Analóg i5100, Asztali Analóg i5100 + Ethernet
plugin, Telium asztali) terminál esetén
POS terminál havi díj + karbantartási díj asztali/mobil
(Beltéri GPRS, Telium-Beltéri contactless GPRS,
Telium-Asztali GPRS) terminál esetén
Tranzakciós forgalmi jutalék
POS beállítási/telepítési/kiszállási díj
Bankkártya elfogadói szerződés (bankkártya
terminál POS/db) megszűntetési díj.*

elfogadói

Díjtétel

Esedékesség

1 900 Ft

Tárgyhó utolsó munkanapja

3 900 Ft

Tárgyhó utolsó munkanapja

Egyedi megállapodás
alapján

Tranzakciós utaláskor a tranzakció bruttó
összegéből levont díj

0 Ft

-

12 000,- Ft

Eseti

A Számlavezetés/ Számlacsomag kiegészítő havi díj tartalmazza:
• POS felügyeleti díjat, POS kezelési díjat, POS GPRS kommunikációs díjat.
• A szolgáltatás tartalma minden esetben: - telefonos helpdesk – munkanapokon, 24 órán belüli hibaelhárítás – szükség esetén cserekészülék
biztosítása.
• A karbantartás díj tartalmazza a kiszállás díját, de nem tartalmazza a terminál javítási költségét.

* Amennyiben az ügyfél a bankkártya elfogadói szerződés/POS terminált felmondja a szerződéskötést követő telepítés dátumától
számított 12 hónapon belül, akkor szerződés megszűntetési díjat egy összegben köteles megfizetni a Bank részére a kártyaelfogadói
szerződés megszűntetésével egyidejűleg.
*1
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a munkáltatók által a Széchenyi Pihenő
Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő átutalások után a külön forgalmi jutalék mértéke 0,3% max. 6000 Ft helyett 0,- Ft.
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LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK
(a fel nem tüntetett kondíciók tekintetében a mindenkor hatályos
Lakossági Passzív üzletági Hirdetmény kondíciói érvényesek.)
PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK FORINTBAN ÉS VALUTÁBAN*
Készpénzfelvétel

0,38% min 380 Ft max 7062 Ft+ 0,60%

Készpénzfelvétel Diákszámláról, Kölyökszámláról

0,054%, min 109 Ft max 1087 Ft + 0,60%

Készpénzfelvétel Sortársak és Startszámláról

díjmentes

Készpénz bankjegy befizetés

díjmentes

Forint készpénz érme befizetés számlára címletenként
(naponta) 100 darabot meg nem haladó érme esetén
Címletenként 100 darabot meghaladó érme esetén
(a teljes mennyiség után)
Előre bejelentett nagyösszegű forint készpénzfelvétel
elmulasztása **

díjmentes
2,05%
kirendeltségek esetén 0,5-2 millió között: 3737 Ft/alkalom
2 millió felett: 0,22% min. 5 340 Ft max. 21 362 Ft

* valutapénztárt működtető fiókokban EUR, GBP, USD, CHF valutanemben történő készpénzfelvétel esetén számlához kapcsolódó valuta
eladási árfolyamon, készpénz befizetés esetén számlához kapcsolódó valuta vételi árfolyamon kerül terhelésre.
**A nagyösszegű készpénzfelvételről – és azok igényelt címleteiről- a Bank a Számlatulajdonostól legalább az előző munkanapon 12.00
óráig beérkező előzetes írásbeli értesítést kér.
A kirendeltségeken (Körösszakál, Csökmő, Halásztelek, Görbeháza) az 500 ezer Ft, a fiókokban az 1 millió Ft feletti készpénzfelvételi
igényt nagyösszegűnek tekintjük.
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.

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK

PRÉMIUM SZÁMLA

Látraszóló kamat (változó kamatozású)

EXTRA SZÁMLA
0,001 %,

Számlanyitás

már nem lehetséges

Havi számlavezetési díj

díjmentes

Havi zárlati költség

díjmentes

Postaköltség

díjmentes

Számlacsomag díja
Számlacsomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások:
bankkártyák éves díjait nem számolja fel a Bank

308 Ft

565 Ft

Maestro kártya

Mastercard kártya + utasbiztosítás

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK
Látraszóló kamat (változó kamatozású, elsz: naptári év végén)
Számlanyitás

NYUGDÍJAS SZÁMLA
0,001 %,
már nem lehetséges

Havi számlavezetési díj

díjmentes

Havi zárlati költség

díjmentes

Postaköltség

díjmentes

Számlacsomag díj

134 Ft/hó

Igénylési feltételei:
A Nyugdíjas számla kedvezménye:

érvényes nyugdíjas igazolvány, minimum 2 db csoportos beszedési megbízás megadása.
első évben díjmentes Maestro bankkártya.

Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek.

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
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NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK • Lakosság és Vállalkozók részére
I. generációs, nem forgalmazott TakarékPont Számlák és Számlacsomagok
A KAPCSOLÓDÓ BANKKÁRTYÁK FORGALMAZÁSA MEGSZŰNT!
RAJT*

GYORSÍTÁS*

KOKTÉL

14-18 éves korosztály részére

18-27 éves korosztály
részére

18 év felett

159 Ft

339* Ft

SZÁMLACSOMAGOK

Számlacsomag havi díja
Számlacsomag havi díja
tartalmazza

106 Ft

MasterCard Unembossed PayPass
főkártya éves díját

Maestro kártya éves díját

Számlacsomag havi díja
tartalmazza még

Az alábbiak közül kettő díjmentes:
- értékpapírszámla nyitás; - internetbank
szolgáltatás - díjmentes társkártya díjmentes sms .

Internetbank szolgáltatás havi
és regisztrációs díját.

-

SZÁMLACSOMAGOK

HALADÁS

CÉLEGYENES

LAZÍTÁS

ALAPSZÁMLA

Számlacsomag
havi díja

361 Ft

778 Ft

245 Ft

213 Ft

Számlacsomag
havi díja
tartalmazza

MC Unembossed PayPass
főkártya éves díját +
Internetbank VAGY SMS
szolg. havi díját

Eurocard/
Mastercard kártya éves díját +
Internetbank ÉS SMS
szolgáltatás havi díját

Maestro kártya
éves díját

-

Számlanyitás

Már nem lehetséges

Látra szóló kamat

0,001%
A TakarékPont számlacsomagokhoz bankkártya már nem igényelhető

*Családi számlakedvezmény esetén a számlacsomag havi díja 0 Ft. Családi kedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek:
- akiknek a közvetlen hozzátartozója az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik a Polgári Banknál bármely típusú „TakarékPont”-os
számlacsomaggal (továbbiakban kedvezményre jogosító számla), mely számlára legalább 50 000,- forint összegben (akár több fogadott jóváírás
tranzakciót figyelembe véve) rendszeres jóváírás érkezik már legalább 1 (egy) hónapja,
akik a Bank által meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak a hozzátartozói minőségükről, és a kedvezményre jogosító számla tulajdonosának
erről szóló nyilatkozata is rendelkezésre áll,
- akik új Rajt vagy Gyorsítás számlacsomagot igényelnek (a továbbiakban: kedvezménnyel érintett számla), melyre havonta rendszeres, legalább egy
jóváírás érkezik bármekkora összegben
A családi kedvezmény visszavonásig érvényes. A Bank jogosult a feltételek fennállását mind a kedvezményre jogosító számlán, mind a kedvezménnyel
érintett számlán havonta felülvizsgálni. A feltételek fennállásának hiányában a kedvezmény az érintett számla vonatkozásában megszűnik, a számlavezetés
havi díjában nem érvényesíthető.
** A számlacsomag havi díja 339 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum 90 000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben,
amelybe a Hitelintézeten belüli saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva előző hó 20-a és tárgy hó
20-a közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer Amennyiben a jóváírási feltétel nem teljesül a vizsgált időszakban, úgy a Koktél számlacsomag
havi díja 1018 Ft

I. GENERÁCIÓS NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT SZÁMLÁK ÉS SZÁMLACSOMAGOK FORGALMI DÍJAI
papíros

Átutalás saját számlák
között

elektronikus

Átutalás Bankon belüli
számlára
Átutalás Bankon kívüli
számlára

díjmentes

papíros

0,195%, min. 226 Ft, max. 4 890 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

2013.09.04. előtt nyitott számlák esetén: 0 Ft,
2013.09.04-től nyitott számlák esetén: 0,30% maximum 6 000 Ft

papír alapon

0,25%, min. 339 Ft, max. 5433 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft

elektronikus

0,109% min 141 Ft max. 5 433 Ft + 0,3% max 6 000 Ft

Állandó átutalási megbízás
Csoportos beszedési megbízás
Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás
visszahívás díja
Hiteltörlesztés díja 2013.01.01. után nyitott számlák esetén

109 Ft/tétel
65 Ft/tétel (Lazítás, Koktél számlacsomag esetén díjmentes)
2 717 Ft/tétel
65 Ft/tétel + 0,3%, max. 6 000 Ft

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
Tel.: 52/573-035, E-mail: kozpont@polgaribank.hu, www.polgaribank.hu
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NEM FORGALMAZOTT
ZOTT TERMÉKEK • Lakosság és Vállalkozók részére

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK

KÖLYÖKSZÁMLA
7-14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Látraszóló kamat (változó kamatozású, elsz:
naptári év végén)

STARTSZÁMLA*
Mindenkori jegybaki
alapkamat

0,001 %,

Számlanyitás

már nem lehetséges

Havi számlavezetési díj

díjmentes

Havi zárlati költség

60 Ft

díjmentes

Forgalmi jutalékok
papíros

átutalás saját
számlák között

díjmentes

elektronikus

átutalás Bankon
belüli számlára
átutalás Bankon
kívüli számlára

papíros

0,109 % min 163 Ft max 544 Ft+0,3%, max. 6 000 Ft

díjmentes

elektronikus

díjmentes

díjmentes

papíros

0,163% min 190 Ft max 544 Ft +0,3%, max. 6 000 Ft

díjmentes

elektronikus

0,109% min 54 Ft max 544 Ft+ 0,3%, max. 6 000 Ft

díjmentes

109 Ft/tétel

díjmentes

állandó átutalási megbízás

A Kölyök számlához tartozó KÖLYÖKKÁRTYA éves díja nem kerül felszámításra
A fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek.
* A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján az életkezdési támogatásra a 2005. december 31. után született magyar
állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.
A fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek.

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK

CSERKÉSZPÉNZ SZÁMLACSOMAG
SZÁMLAC

Látraszóló kamat (változó kamatozású, elsz: naptári év végén)

0,001 %,

Számlanyitás

már nem lehetséges
60 Ft, mely tartalmazza: - a Kölyökszámla számlavezetés havi díját,

Számlacsomag havi díja

- a Kölyökkártya éves díját,
- az SMS-Info
Info szolgáltatás regisztrációs és havi díját

állandó átutalási megbízás

díjmentes

A fel nem tüntetett díjak tekintetében a Kölyökszámla kondíciói érvényesek. A Kölyökkártya tranzakciós díjait a Bank Bankkártya
Bankkárt
hirdetménye
tartalmazza.

Tranzakció típusok

Sorstársak folyószámla

Látraszóló kamat (változó kamatozású, elsz: naptári év végén)

0,001 %,

Számlanyitás
Havi számlavezetési és zárlati díj

már nem lehetséges
díjmentes
Forgalmi jutalékok

átutalás saját számlák között
átutalás Bankon belüli számlára
átutalás Bankon kívüli számlára

papíros
elektronikus
papíros
elektronikus
papíros
elektronikus

díjmentes
díjmentes
15 Ft/tétel

csoportos beszedési megbízás

15 Ft/tétel

Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek.
TRANZAKCIÓ TÍPUSOK
FEL NEM TÜNTETETT DÍJAK TEKINTETÉBEN A TAKARÉKPONT
AKARÉKPONT
ALAPSZÁMLA KONDÍCIÓI ÉRVÉNYESEK.

Látraszóló kamat (változó kamatozású)

STANDARD
LAKOSSÁGI
FOLYÓSZÁMLA
0,001 %,

Számlanyitás
Havi számlavezetési díj

KAMAT-PLUSSZ
PLUSSZ TAKARÉKSZÁMLA*
TAKARÉKSZÁMLA
0,001 %,
már nem lehetséges

170 Ft

Havi zárlati költség

díjmentes
113 Ft

*Kamat-Plussz
Plussz Takarékszámla Miskolci és Nyíregyházi Fiók speciális konstrukciója

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
Tel.: 52/573-035,
035, E-mail:
E
kozpont@polgaribank.hu, www.polgaribank.hu
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NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK • Lakosság és Vállalkozók részére
II. generációs nem forgalmazott TakarékPont Számlák és Számlacsomagok
A KAPCSOLÓDÓ BANKKÁRTYÁK FORGALMAZÁSA MEGSZŰNT!
SZÁMLACSOMAGOK

HAGYOMÁNYOS
SZÁMLACSOMAG

CSAK
SZÁMLA

ÚJÍTÓ SZÁMLACSOMAG

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg

3 000 Ft

1 000 Ft

3 000 Ft

Látraszóló kamat (változó kamatozású)
Kamatelszámolás: naptári évvégén
Számlacsomag havi díja

0,001%
355 Ft

A számlacsomagban fogalt szolgáltatások
Bankkártyák
Bankkártya éves és forgalmi díjait a bankkártya
Hirdetmény tartalmazza.

SMS szolgáltatás
Legalább egy bankkártya igénylése:
MC® Unembossed PayPass™ bk,
VISA Online, TPont MC Standard,
TPont Maestro, MC Gold

262 Ft

519 Ft

-

NetBank szolgáltatás

Igényelhető
Legalább egy bankkártya
típusok:
igénylése:
®
MC Unembossed PayPass™ bk, VISA Online,
TPont MC Standard, TPont Maestro, MC Gold

Forgalmi díjak
papíros

átutalás saját
számlák között

elektronikus
papíros

átutalásbankon
belüli számlára

103 Ft akciós jelleggel visszavonásig díjmentes
0,27%, + 271 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft
109%+103 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft

elektronikus
papír alapon

átutalásbankon
kívüli számlára

elektronikus

0,38% +380 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft
0,164% +103 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft

állandó átutalási megbízás

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

csoportos beszedési megbízás

103 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft)

Rögzített megbízás visszahívás díja

2 717 Ft/tétel

Készpénzfelvét díja
Hiteltörlesztés díja

0,38% plusz 380 Ft tételdíj + 0,6%
109 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

SZÁMLACSOMAGOK

PEZSDÍTŐ SZÁMLACSOMAG*

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg

3 000 Ft

Látraszóló kamat (változó kamatozású) a
kapcsolódó elkülönített számlákra is

0,001 %,

Számlacsomag havi díja

339 Ft, havi 90 000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 1018 Ft

A számlacsomagban fogalt szolgáltatások

Kettő darab szabadon választott kedvezményes szolgáltatás*

Bankkártyák
A bankkártya éves és forgalmi díjait a
bankkártya Hirdetmény tartalmazza.

MC® Unembossed PayPass™ bk,
egyéb társkártyaként választható:
VISA Online, TPont MC Standard,
TPont Maestro, MC Gold

Igényelhető PayPass fizetési eszközök

Már nem lehetséges
Forgalmi díjak

papíros

átutalás saját
számlák között

elektronikus
papíros

átutalás bankon
belüli számlára

elektronikus
papír alapon

átutalás bankon
kívüli számlára

elektronikus

állandó átutalási megbízás bankon kívüli és
belüli számlára
csoportos beszedési megbízás
Megbízás visszahívás díja

103 Ft, akciós jelleggel visszavonásig díjmentes,
0,27% + 271 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft
0,109% + 103 Ft +0,3%, max. 6 000 Ft
0,38% +380 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft
0,164% +103 Ft+0,3%, max. 6 000 Ft
103 Ft+ 0,3%, max. 6 000 Ft
103 Ft+ 0,3%, max. 6 000 Ft
2717 Ft/tétel

Készpénzfelvét díja

0,38% plusz 380 Ft tételdíj+(0,6%)

Hiteltörlesztés díja

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

* A Pezsdítő számlacsomag havi díja 339 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum 90.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két
összegben, amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva előző hó 20-a és tárgy hó 20-a
közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer. Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Pezsdítő számlacsomag havi
díja 1018 Ft.

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
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SZÁMLACSOMAGOK

CSEMETE SZÁMLA

Feltétel

3-14 év

Számlanyitáskor elhelyezendő min. összeg

500 Ft
0,001 %,

Látraszóló kamat (változó kamatozású)
Számlacsomag havi díja

57 Ft

Számlacsomag havi díja családi kedv.**

0 Ft

Bankkártyák
(Bankkártya éves és forgalmi díjait a
bankkártya Hirdetmény tartalmazza.)

TPont Kölyökkártya7 éves kortól igényelhető.
Visszavonásig: havonta az első kp. felvét díjmentes

Forgalmi díjak
papíros

átutalás saját
számlák között

elektronikus

átutalás bankon
belüli számlára

papíros

0,22%, + 271 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

0,109%, + 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

átutalás bankon
kívüli számlára

103 Ft akciós jelleggel visszavonásig díjmentes

papír alapon

0,33%, + 380 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

elektronikus

0,109%, +103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft

állandó átutalási megbízás

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

csoportos beszedési megbízás

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

Rögzített megbízás visszahívás díja

2717 Ft/tétel

Készpénzfelvét díja

0,38% +380 Ft+ 0,6%

Hiteltörlesztés díja

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

Családi kedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek:
- akiknek a közeli hozzátartozója/hozzátartozója az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik a Polgári Banknál bármely típusú
„TakarékPont”-os számlacsomaggal (továbbiakban kedvezményre jogosító számla), mely számlára legalább 50.000,- forint
összegben (akár több fogadott jóváírás tranzakciót figyelembe véve) rendszeres jóváírás érkezik már legalább 1 (egy) hónapja,
A családi kedvezmény visszavonásig érvényes. A Bank jogosult a feltételek fennállását mind a kedvezményre jogosító számlán, mind a
kedvezménnyel érintett számlán havonta felülvizsgálni. A feltételek fennállásának hiányában a kedvezmény az érintett számla
vonatkozásában megszűnik, a számlavezetés havi díjában nem érvényesíthető.

II. GENERÁCIÓS NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONTOS SZÁMLA ÉS SZÁMLACSOMAGOKRA
Zárlati díj
Számlacsomag váltás díja

257 Ft
514 Ft

Csoportos beszedési megbízás limitfigyelés díja

514 Ft

Rendszeres átutalási megbízás, csoportos felhatalmazás bankfiókban történő rögzítése/törlése/módosítása
Társtulajdonos, rendelkező felvétele/törlése/módosítása
Ügyfél kérésére történő zárolás, zárolás feloldás díja
Internetbankban rögzített átutalási megbízás törlési díja
Bankfiókban bonyolított betét műveletek (betétlekötés, betétfeltörés) díja:
Internetbank új kezdeti jelszó küldése
Internetbank felhasználó letiltásának feloldási díja
Felhatalmazó levél befogadás díja
Elhalálozási rendelkezés megadás díja

257 Ft
257 Ft
257 Ft
257 Ft
154 Ft
514 Ft
514 Ft
514 Ft
1542 Ft

Sorba állítási díj az ügyfél rendelkezése alapján

257 Ft

Polgári Bank Zrt.
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