
 

 

Hirdetmény 
 a változásokról 
Hatályos: 2014.07.23-tól 

A Polgári Bank Zrt. előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, 

hogy a Bank az érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek (1. Lakossági fizetési számla/Polgári 

Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei 11. pont, Hatályos: 

2014. május 27.) alapján a Lakossági számlák és betétek (forgalmazó és nem forgalmazott termékek 

tekintetében is), valamint a (1. Vállalkozói bankszámla/Polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött 

betétek Általános Szerződési Feltételei 17. pont, Hatályos: 2014. április 1.) alapján a Vállalkozói betétek 

kondíciói tekintetében (forgalmazó és nem forgalmazott termékek tekintetében is) 2014. július 23-i 

hatállyal módosítást hajt végre. A módosítások érintik és azok átvezetésre kerültek a későbbi 

hatálybalépéssel meghirdetett Hirdetményekbe is. 

A módosítás tartalma: 2014.07.23-tól 2,10%-ra módosította az MNB a jegybanki alapkamatot, mely több 

termék irányadó, referencia kamata. 

A Hirdetményekben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint referencia-árfolyamok 

egyoldalú módosításának jogát a hatályos ÁSZF-ekben feltüntetett feltételek változása indokolja. 

(Lakossági Általános Szerződési Feltételei, Hatályos: 2014. május 27. 11. pont g.) és, Vállalkozói ÁSZF  

Hatályos: 2014. április 1. 17. pont g.)) Lakossági és Vállalkozói kamatok esetében is: a jegybanki 

alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változására való hivatkozással módosulnak a 

Hirdetmények. 

A módosítással érintett Lakossági és Vállalkozói számlák és betétek Hirdetményei az alábbiak: 

 Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2014.07.23.  

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2014.07.23. 

 Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2014.08.01. (Közzététel: 2014.05.27.) 

 Passzív üzletág Nem forgalmazott termékek Hirdetmény 2014.07.23. 

 

A fentiekben felsorolt, módosított kondíciókat tartalmazó Hirdetmények a www.polgaribank.hu honlapon, 

illetve fiókjaink Ügyféltereiben kifüggesztve érhetőek el. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 

LXXXV. törvény alapján a módosítás az Ügyfél részéről elfogadottnak minősül, amennyiben az Ügyfél 

2014. július 22. napjáig írásban nem értesíti a Polgári Bankot arról, hogy a módosításokat nem 

fogadja el, továbbá a módosítással érintett szerződést nem mondja fel. A módosítás hatályba 

lépéséig Ön jogosult azonnali hatállyal, díj-, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen 

felmondani.                    

 
Polgári Bank Zrt. 
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