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Hatályba lépés:              2022. november 18. 

Közzététel:                     2022. november 17. 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen hirdetmény módosítását a számlavezetési tevékenységért felszámolt díjak 

költségek elszámolási és terhelési idejének pontosítása  indokolta. 

A Hirdetményben kondíció/kamat változás nem történt.  

 

 

A Hirdetmény aktuális változásai dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.  
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A Polgári Bank új számlanyitást nem fogad be az alábbi számlatípusok esetén: 

Óvadéki betét/bankgarancia mögött elhelyezett betét kamata:   

 

 

 

 

Takarék számlabetét LAKOSSÁGI, változó kamatozású   

Takarék számlabetét VÁLLALKOZÓI, változó kamatozású   

 

 

 

Óvadéki betét/bankgarancia összeghatár nélkül 

(Változó kamatozású) 

Mindenkori jegybanki alapkamat -2,50%, 

minimum 0,01%, jelenleg 10,5% 

 Betéti kamat (évi)  EBKM (évi) 

a./ Lakáscélú betétek             

- 1 éven túl 5 éven belül 0,001% 0,001%  

- 5 éven túl 0,001%  0,001%  

b./ Tagi betét Lejárta után nem kamatozik. 

Könyves betétek Változó kamatozású, összeghatár nélkül 
Díjmentes, a Bank nem számol fel a forgalmi műveletek után díjakat, 

valamint számlavezetési díjat.  Érvényes: 2018. június 01. 
Betéti kamat (évi)  EBKM (évi) 

-     13 hóra lekötött betét                                                                                     Lejárat után nem kamatozik. 

- Látra szóló betét                     0,001%                               0,001% 

1 évre lekötött betét kamata: jegybanki alapkamat -2,5%, min. 

0,001%  (MNB alapkamat 2022.09.28-tól: 13,00%) 
10,5% 10,5% 

Komádi Könyves betétek     

- Látra szóló betét                     0,001%  0,001%  

- 3 évre lekötött betét 0,001%  0,001%  

Betét összege 

(Lekötési idő: 3,6,12 hónap) 
Betéti kamat (évi)  EBKM (évi) 

1 000 000 Ft - ig Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%   10,5% 

1 000 001 - 3 000 000 Ft között Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%  10,5% 

3 000 001 Ft - tól Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%   10,5% 

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

 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. 

Lekötött összeg 

(Lekötési idő: 3,6,12 hónap) 
Betéti kamat (évi) EBKM (évi) 

1 000 000 - ig Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%   10,5% 

1 000 001 - 3 000 000 között Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%   10,5% 

3 000 001 - tól Mindenkori jegybanki alapkamat -2,5% de minimum 0,001%, jelenleg 10,5%   10,5% 

 MNB alapkamat 2022. szeptember 28-től: 13,00% 

 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. 

Határidős 

FIX kamatozású lekötött betét 

0 - 5 000 000 Ft  5 000 000 Ft felett 

Jelenlegi kamat (évi) EBKM (évi) Jelenlegi kamat (évi) EBKM (évi) 

2 hónapra 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 
4 hónapra 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 
5 hónapra 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 

13 hónapra 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 
15 hónapra 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 

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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FIX kamatozású 2X2 Betét 

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.  
 

Takarékszelvény 

Fix kamatozású 

Számlán leköthető   

Takarékszelvény1 

LIGHT  

Takarékszelvény Betétszámla2 

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

 1Fizetési 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. 

 „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 0,50% 0,50 % 

6-10 hónap 1,80%  1,15 % 

11-15 hónap 6,70% 3,00 % 

EBKM (évi) a teljes futamidőre 3,00% 3,00% 

 Érvényes: 2021. október 01-től- 2021. december 31-ig. 

 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. 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. 

 A betétlekötés feltétele fizetési számlával és hozzá kapcsolódó bankkártyával rendelkező ügyfél esetén: „Union Kompakt” baleset biztosítás kötése, 

amennyiben az ügyfél életkora alapján a biztosítás megköthető.  

 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. Maximum leköthető összeg: 30.000.000,- 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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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 2 345Ft 

Havi zárlati költség 260 Ft 

Forgalmi jutalékok 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus) ideértve az 

azonnali átutalást is 
díjmentes 

Átutalás bankon belüli 

számlára 

papíros  0,26% + 251 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0,177% + 174 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 

számlára 

papír alapon 0,48% + 627 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 0,19% + 189 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

SEPA átutalás indítása 

papír alapon 

0,48% + 627 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,48% + 627 Ft max. 74 308 Ft + 

0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus 

0,19% + 189 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,19% + 189 Ft max. 74 308 Ft + 

0,3% max. 10 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás 75 Ft/tétel  

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               18,- Ft  + 0,3%, max. 10 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül 0%, min. 0 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül 0,12%, min. 33 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás 126Ft/tétel 

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás visszahívás díja 3 135 Ft/tétel  

Bankszámla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 

megállapodás egyszeri díja 
1254 Ft 

Bankszámla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 

megállapodás díja havonta 
627 Ft 

Sorba állított tételek teljesítése 126Ft 

Hiteltörlesztés díja 0%, min. 75 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK POLGÁRI MIKRO VÁLLALKOZÁSI FOLYÓSZÁMLA 

Számlanyitás díja már nem lehetséges 

Számlanyitási minimum 2 500 Ft 

Havi zárlati költség díjmentes 

Havi számlavezetési díj 778 Ft 

Átutalás saját számlák között 
papíros és elektronikus (ideértve az 

azonnali átutalást is) 
díjmentes 

 Átutalás bankon belüli számlára 

papíros 0,32% + 313 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali 

átutalást is) 
 0,156% + 163 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli számlára 

papír alapon 0,48% + 628 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali 

átutalást is) 
0,166% + 195 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft 

SEPA átutalás indítása 

papír alapon 
0,48 + 628 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft , akcióban visszavonásig 

0,48% + 628 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus 
0,166% + 195 Ft, + 0,3%, max. 10 000 Ft, akcióban visszavonásig 

0,166% + 195 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás 126 Ft/tétel  

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás visszahívás díja 3 135Ft/tétel 

Elektronikus szolgáltatás havi díja díjmentes 

SMS-Info szolgáltatás szerződéskötéskori és havi díja díjmentes 

A fel nem tüntetett költségek tekintetében a Standard vállalkozói folyószámla kondíciói érvényesek.  
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Standard Vállalkozói számla  

Nonprofit szervezetek részére 

Új számlanyitást a Bank nem fogad be 2018. szeptember 1-től. 

Hatályos: 2022.09.01-tól 
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 977 Ft  

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában) 0%, min. 0 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában)  0,27%, min. 291 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0%, min. 0 Ft + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus) ideértve az 

azonnali átutalást is 
 0%, min 0 Ft + nincs 

Átutalás bankon 

belüli számlára 
papír alapon  0,156% + 158 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást 

is) 
 0%, min. 0 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Átutalás bankon 

kívüli  számlára 
papír alapon  0,48% + 628 Ft/tétel + 0,3%, max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást 

is) 
 0,126% + 126 Ft/tétel + 0,3%, max. 10 000 Ft 

 

SEPA átutalás 

indítása 

papír alapon 
      0,48% + 628 Ft/tétel + 0,3%, max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,48% + 628 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus 
     0,126% + 126 Ft/tétel + 0,3%, max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,126% + 126 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás  126 Ft/tétel + nincs 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  75 Ft/tétel + nincs 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               18  Ft              +              0,3%, max.  10 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0%, min. 0 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,12 %, min. 33 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0%, min. 75 Ft + 0,3%, max. 10 000 Ft 

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK ELEKTRONIKUS 

Számlacsomag havi díja 
1172 Ft 

Elektronikus számlavezetés havi díját tartalmazza 

Havi zárlati költség díjmentes 

Forgalmi jutalékok 

Átutalás saját 

számlák között 

papíros díjmentes 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 
díjmentes 

 

Átutalás Bankon 

belüli számlára 

papíros 0,25% + 293 Ft, + 0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0% + 0,3%, max. 10 000 Ft 

Átutalás Bankon 

kívüli számlára 

papír alapon 0,48% + 628 Ft, + 0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 0,26% + 169 Ft, + 0,3% max. 10 000 Ft 

SEPA átutalás 

indítása 

papír alapon 
0,48% + 628 Ft, + 0,3% max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,48% + 628 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

elektronikus 
0,26% + 169 Ft, + 0,3% max. 10 000 Ft 

akcióban visszavonásig 0,26% + 169 Ft max. 74 308 Ft + 0,3% max. 10 000 Ft 

Állandó átutalás díja 126 Ft/tétel 

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás visszahívás díja 3 135 Ft/tétel 

Minimálisan felszámításra kerülő havi forgalmi jutalék nincs 

A fel nem tüntetett költségek tekintetében a Standard vállalkozói folyószámla kondíciói érvényesek.  
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Pénztári tranzakciók forintban és valutában* 
(Standard Vállalkozói számlacsomag, Polgári Mikro Vállalkozási folyószámla, KKV Üzleti számlacsomagok) 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Készpénzfelvétel 0,38% min 468 Ft  + 0,6%  

Készpénz bankjegy befizetés díjmentes 

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) 
2,4 %  

Előre bejelentett nagyösszegű forint készpénzfelvétel elmulasztása ** 
kirendeltségek esetén: 0,5-2 millió között: 4 557 Ft/alkalom 

2 millió felett: 0,26%  min 6 513 Ft max. 27 239 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,) az 500 ezer Ft, a fiókokban (Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, 

Hajdúböszörmény, Budapest, Komádi, Tiszacsege, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron, Halásztelek, Görbeháza) az 1 millió Ft feletti 

készpénzfelvételi igényt nagyösszegűnek tekintjük.  
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Elektronikus számlavezetés egyéb jutalék és díjtételei Díjtétel Esedékesség 

Elektronikus számlavezetés regisztrációs díja 1 302 Ft felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés havi díja 650 Ft/hónap  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Jelszóboríték megküldése postai kézbesítéssel lakcímre 650 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Jelszóboríték számlavezető fiókban történő átadással 0 Ft felmerüléskor 

SMS tételdíj technikai, bejelentkezési és aláíró üzenetek esetén (akciós 

jelleggel visszavonásig nem kerül felszámításra) 
33 Ft/db  

naptári hó utolsó banki 

munkanapján  

Elektronikus számlavezetés (internetbank) új kezdeti jelszó küldése 593 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés (internetbank) felhasználói letiltásának feloldási 

díja 
593Ft/alkalom  felmerüléskor 

Home Bank kliens telepítése 
egy gépre díjmentes, további 

gépek esetén 6 513Ft/gép  
felmerüléskor 

Regisztrációs díj Home Bank terminál újratelepítése esetén 

 számlavezető fiók szerinti településen 

 számlavezető fiókon kívüli településen 

 külső vállalkozó igénybevételével 

 

3 903Ft 

 6 513 Ft  

külön megállapodás szerint 

felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetéssel kapcsolatos Felhasználó módosítás díja (új 

Felhasználó felvétele, rendelkezési mód változtatása, kivétel új elektronikus 

számlavezetési szerződés kötésekor) 

 296 Ft/alkalom  felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás szerződés kötési díja 260 Ft  felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás időszaki díja 260 Ft 
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

SMS tételdíj  33 Ft/db  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján egy összegben 

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

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

 Egyenlegküldés ideje: 7 óra, amely csak az egyenleg megváltozása esetén kerül elküldésre, mely üzenet az adott nap nyitóegyenleget tartalmazza. 

SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB DÍJAK 

Egyszeri igazolás díja (Számlavezető rendszerből nyomtatott 

elszámolási bizonylat kiadásáért felszámítandó díj) 
197 Ft 

Fogadott VIBER tranzakciók  jutaléka (jóváírás) díjmentes 

Utólagos igazolás kiadása, megszűnt betétről: 326 Ft 

           + tételenként: 33 Ft 

Irattári kutatás, adatszolgáltatás: 2 603 Ft 

MNB postautalvány díja (nyomtatvány költség): mindenkori postaköltség 

Fedezetigazolás (Törzstőke vagy Bankinformáció kiadásáért 

felszámítandó díj) 
3 772 Ft 

Teljesítetlenül visszaküldött megbízás utáni jutalék: 130 Ft 

Információnyújtás számlatulajdonos megbízása alapján (Egyenleg 

igazolás, számlainformációról adott igazolás, igazolás nem teljesíthető 

megbízásról, egyéb igazolás kiadásáért felszámítandó díj 

1 302 Ft 

Számlatulajdonos kérelmére kiadott 

könyvelési bizonylat és egyéb okirat másolásáért:                                                    
33 Ft/db 

Átutalási megbízás 18 Ft/db 

Csekkfüzet                                                                                                                487 Ft 

Postai csekk után fizetendő díj tényleges postai díj 

Számlavezetési szolgáltatás egyéb díja  (jelen Hirdetményben fel nem 

sorolt, meg nem nevezett szolgáltatás díja)                                                                
3 903 Ft 

Pénzforgalmi számla felszólító díj 
a mindenkor hatályos aktív üzletági Hirdetményben 

feltüntetett díj kerül felszámításra 

Pénzforgalmi számla felmondó díj (díjhátralék esetén) 
a mindenkor hatályos aktív üzletági Hirdetményben 

feltüntetett díj kerül felszámításra 

Postaköltség                                                                             Magyar Posta Zrt által felszámított díj 

Országos Céginformációs Rendszerből cégkivonat lekérdezési díja                                                                                  4 929 Ft/lekérdezés  

Másodlagos azonosító rögzítése/módosítása/törlése 1 050 Ft akcióban visszavonásig díjmentes 
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LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK 
(a fel nem tüntetett kondíciók tekintetében a mindenkor hatályos 

Lakossági Passzív üzletági Hirdetmény kondíciói érvényesek.) 

* 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,) az 500 ezer Ft, a fiókokban (Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, 

Budapest, Komádi, Tiszacsege, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron, Halásztelek, Görbeháza) 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. 
 

PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK FORINTBAN ÉS VALUTÁBAN* 

Készpénzfelvétel 0,43 min 438 Ft max 8 151 Ft+ 0,60% 

Készpénzfelvétel  Startszámláról díjmentes 

Készpénz bankjegy befizetés díjmentes 

Forint készpénz érme befizetés számlára címletenként 

(naponta) 100 darabot meg nem haladó érme esetén 
díjmentes 

Címletenként 100 darabot meghaladó érme esetén 

(a teljes mennyiség után) 
2,4% 

Előre bejelentett nagyösszegű forint készpénzfelvétel 

elmulasztása ** 

kirendeltségek esetén 0,5-2 millió között: 4 313 Ft/alkalom 

2 millió felett: 0,26% min. 6 163 Ft max. 24 652 Ft 

Elektronikus számlavezetés egyéb jutalék és díjtételei Díjtétel Esedékesség 

Elektronikus számlavezetés regisztrációs díja 650 Ft felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés havi díja 260 Ft/hónap  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Jelszóboríték megküldése postai kézbesítéssel lakcímre 650 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Jelszóboríték számlavezető fiókban történő átadással 0 Ft felmerüléskor 

SMS tételdíj technikai, bejelentkezési és aláíró üzenetek esetén 

33 Ft/db (akciós jelleggel 

visszavonásig nem kerül 

felszámításra)  

naptári hó utolsó banki 

munkanapján egy összegben 

Elektronikus számlavezetés (internetbank) új kezdeti jelszó 

küldése 
593 Ft/alkalom felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés (internetbank) felhasználói 

letiltásának feloldási díja 
593 Ft/alkalom felmerüléskor 

Home Bank kliens telepítése 
egy gépre díjmentes, további 

gépek esetén 6 513 Ft/gép  
felmerüléskor 

Regisztrációs díj Home Bank terminál újratelepítése esetén 

 számlavezető fiók szerinti településen 

 számlavezető fiókon kívüli településen 

 külső vállalkozó igénybevételével 

 

3 903 Ft 

6 513Ft/gép 

külön megállapodás szerint 

felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetéssel kapcsolatos Felhasználó módosítás 

díja (új Felhasználó felvétele, rendelkezési mód változtatása, kivétel 

új elektronikus számlavezetési szerződés kötésekor) 

296Ft/alkalom  felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás szerződés kötési díja 260 Ft felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás időszaki díja 260 Ft/hónap 
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

SMS tételdíj  33 Ft/db 
naptári hó utolsó banki 

munkanapján egy összegben 

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

 Tranzakció SMS küldés ideje 2011. augusztus 3-tól: A számlán történő terhelés illetve jóváírás, valamint a bankkártya tranzakciók zárolását követően történik. 

 Egyenlegküldés ideje: 7 óra, amely csak az egyenleg megváltozása esetén kerül elküldésre, mely üzenet az adott nap nyitóegyenleget tartalmazza. 

 Az elektronikusan indított megbízások pénzforgalmi jutaléka, időszaki díja hó végén, a számlavezetési költségekkel együtt kerül terhelésre a 

számlatulajdonos fizetési számlájára. Az SMS értesítések tételdíja, havonta utólag egy összegben kerül terhelésre a számlatulajdonos fizetési számlájára.  

Az elektronikus számlavezetés eseti díjait (jelszóboríték postázási díja, telepítési díj) a Bank a díjtétel felmerülésekor számolja el.   

http://www.polgaribank.hu/
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Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 

 

I. generációs, nem forgalmazott TakarékPont Számlák és Számlacsomagok 
A KAPCSOLÓDÓ BANKKÁRTYÁK FORGALMAZÁSA MEGSZŰNT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK PRÉMIUM SZÁMLA 

Látraszóló kamat (változó kamatozású)   0,001 %, 

Számlanyitás már nem lehetséges 

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi zárlati költség díjmentes 

Postaköltség díjmentes 

Számlacsomag díja 356 Ft 

Számlacsomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 

bankkártyák éves díjait nem számolja fel a Bank 

Mastercard Unembossed PayPass kártya  

 

SZÁMLACSOMAGOK HALADÁS CÉLEGYENES LAZÍTÁS ALAPSZÁMLA 

Számlacsomag 

havi díja 
417 Ft 898 Ft 284 Ft 245 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 

MC Unembossed 

PayPass kártya 

éves díját 

- 

Számlanyitás Már nem lehetséges 

Látra szóló kamat 0,001% 

A számlacsomagokhoz bankkártya már nem igényelhető 

I. GENERÁCIÓS NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT SZÁMLÁK ÉS SZÁMLACSOMAGOK FORGALMI DÍJAI*3 

Átutalás saját számlák 

között 

papíros 

díjmentes elektronikus (ideértve az 

azonnali átutalást is) 

Átutalás Bankon belüli 

számlára1 

papíros  0,23%, min. 261 Ft, max. 5644 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft   

elektronikus (ideértve az 

azonnali átutalást is) 

2013.09.04. előtt nyitott számlák esetén: 0 Ft, 

2013.09.04-től nyitott számlák esetén: 0,3% maximum 6 000 Ft 

Átutalás Bankon kívüli 

számlára1 

papír alapon  0,29%, min. 391 Ft, max. 6 270 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az 

azonnali átutalást is) 
 0,13% min 163 Ft max. 6 270 Ft + 0,3% max 6 000 Ft 

 

SEPA átutalás indítása1 
papír alapon 0,29%, min. 391 Ft, max. 6 270 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft 

elektronikus 0,13% min 163 Ft max. 6 270 Ft + 0,3% max 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás 126 Ft/tétel  

Csoportos beszedési megbízás 75 Ft/tétel (Lazítás számlacsomag esetén díjmentes) 

Napon belüli teljesítéssel rögzített megbízás 

visszahívás díja 
3 135 Ft/tétel 

Hiteltörlesztés díja 2013.01.01. után nyitott számlák esetén  75 Ft/tétel + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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* 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 
START-SZÁMLA* 

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

Számlanyitás már nem lehetséges 

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi zárlati költség díjmentes 

Forgalmi jutalékok*3 

átutalás saját számlák között 
papíros 

díjmentes 
elektronikus 

átutalás Bankon belüli számlára 
papíros díjmentes 

elektronikus díjmentes 

átutalás Bankon kívüli számlára 
papíros díjmentes 

elektronikus díjmentes 

állandó átutalási megbízás díjmentes 

A fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 

TRANZAKCIÓ TÍPUSOK 

FEL NEM TÜNTETETT DÍJAK TEKINTETÉBEN A TAKARÉKPONT 

ALAPSZÁMLA KONDÍCIÓI ÉRVÉNYESEK. 

STANDARD LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA 

Látraszóló kamat (változó kamatozású) 0,001 %, 

Számlanyitás nem lehetséges 

Havi számlavezetési díj 197Ft 

Havi zárlati költség 130 Ft 

NEM FORGALMAZOTT SZÁMLA ÉS SZÁMLACSOMAGOK EGYÉB DÍJA 

Zárlati díj 296 Ft 

Számlacsomag váltás díja 593 Ft 

Csoportos beszedési megbízás limitfigyelés díja 593 Ft   

Rendszeres átutalási megbízás, csoportos felhatalmazás bankfiókban történő 

rögzítése/törlése/módosítása 
296 Ft 

Társtulajdonos, rendelkező felvétele/törlése/módosítása 296Ft 

Ügyfél kérésére történő zárolás, zárolás feloldás díja 296 Ft 

Internetbankban rögzített átutalási megbízás törlési díja 296 Ft 

Bankfiókban bonyolított betét műveletek (betétlekötés, betétfeltörés) díja: 177 Ft 

Internetbank új kezdeti jelszó küldése 593 Ft 

Internetbank felhasználó letiltásának feloldási díja 593 Ft 

Felhatalmazó levél befogadás díja 593 Ft 

Elhalálozási rendelkezés megadás díja 1 779 Ft 

Sorba állítási díj az ügyfél rendelkezése alapján 296 Ft 

Másodlagos azonosító rögzítése/módosítása/törlése 
1 050 Ft akcióban 

visszavonásig díjmentes 



POLGÁRI BANK Zrt. • HIRDETMÉNY 

NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK • Lakosság és Vállalkozók részére 

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

Tel.: 52/573-035, E-mail: kozpont@polgaribank.hu, www.polgaribank.hu 
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1  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. 

Lakossági számlák esetén 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. 

Pénzforgalmi számlák esetén a tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt pénzügyi műveletek díjában a tranzakciós illeték érvényesítése 

zárójelben + 0,3% max. 10.000.- 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 a 

hatályos Lakossági/Vállalkozói Hirdetmény tartalmazza. A pénzforgalmi/fizetési számlák látra szóló betéti kamata megegyezik az EBKM mértékével. 
 

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.  

 
 

                 Polgári Bank Zrt. 

Polgári Takarékszámla 

 A Polgári takarékszámla feltételei: 

o korlátozott forgalmú fizetési számla, 

o csak betételhelyezési céllal nyitható, 

o hitel alszámla nem igényelhető hozzá, 

o közüzemi számlák kiegyenlítésére, csoportos beszedésre, hiteltörlesztésre nem adható megbízás a számlához.   

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek 

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

Számlanyitás nincs 

Havi zárlati költség díjmentes 

Számlavezetés havi díja díjmentes 

Forgalmi jutalékok 

Tranzakció megnevezése       Forgalmi jutalék         +        Külön forgalmi jutalék 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában) 0 Ft 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában) 0,43%  min. 438 Ft max. 8 151 Ft+ 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása 0 Ft 

Átutalás saját számlák 

között  

papír alapon  0 Ft + 0 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is)  0 Ft + 0 Ft 

Átutalás bankon belüli 

számlára1 

papír alapon  0,24% min.261 Ft, max. 5644 Ft     +    0,3%, max. 6 000 Ft 

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

Átutalás bankon kívüli 

számlára1 

papír alapon 0,29% min. 391 Ft, max. 6 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus (ideértve az azonnali átutalást is) 0,126%  min. 163 Ft max. 6 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

SEPA átutalás indítása1 
papír alapon 0,29% min. 391 Ft, max. 6 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus 0,126 %  min. 163 Ft max. 6 270 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   126 Ft / tétel + 0 Ft 

Csoportos beszedési megbízás  nem lehetséges 

Hiteltörlesztés díja  nem lehetséges 


