
 

 

Hirdetmény a változásokról 
 

A Polgári Bank Zrt. előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank az érvényben 
lévő Általános Szerződési Feltételek (Általános szerződési feltételek forintban nyilvántartott lakossági fizetési számlák, lekötött 
betétszámlák vezetéséhez /2017.07.03./ 13. pont, valamint az Általános szerződési feltételek forintban nyilvántartott 
pénzforgalmi számlák, lekötött betétszámlák vezetéséhez /2017.07.03./ 17. pont) alapján a Lakossági és Vállalkozói forint 
számlák, és betétszámlák kondíciói tekintetében (forgalmazó és nem forgalmazott termékek) 2018. április 01-i és 2018. június 
01-i hatállyal módosítást hajt végre.  
A fix kamatozású betétek kondíciói a betétek lejáratáig nem módosulnak. A változó vagy változtatható kamatozású betéti 
termékek esetében a hatályos jogszabályok szerinti két hónapos közzétételi  kötelezettségünknek ezúton teszünk eleget.  

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: 2017. 
július 03. 13. pont e.,f.,h. és Vállalkozói Általános Szerződési Feltételek  Hatályos: 2017. július 03. 17. pont e.,f.,h. pontja alapján). 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank Eszköz-Forrás Bizottsága termékracionalizálási törekvéseinek megfelelően 
egyes betéti termékeinek kivezetéséről döntött.  
2018. április 01. után az alábbi betéti termékekbe a Bank nem fogad be új lekötési megbízást: 
 

 2x2 betét, 2x2 betét NÁLUNK 
 Takarékszelvény betétszámla, LIGHT takarékszelvény betétszámla 
 Matrac okirat 3, 6, 15 hónap 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, A Polgári Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben 
előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az egyes bankszámlavezetési és pénzforgalmi díjait 
a Központi Statisztikai Hivatal által 2016-2017.évre hivatalosan közzétett fogyasztói árindex emelkedés mértékével megegyező 
mértékben módosítja, a 2016-2017. évi időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értéke 2,8%. Az inflációs módosítás 
szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %- os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. A fogyasztói 
árindex mértékével megegyező módosítást a Bank a kerekítési szabályok figyelembevételével hajtja végre.  

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

• Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2018. április 01. (Közzététel: 2018. március 29.) 
• Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény 2018. június 01. (Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2018. április 01. (Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetmény 2018. június01. (Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág nem forgalmazó termékek Hirdetménye 2018. április 01. (Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág nem forgalmazó termékek Hirdetménye 2018. június 01. (Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett Lakossági devizaszámla kondíciói 

Hirdetmény 2018.06.01. Közzététel: 2018.március 29.) 
• Passzív üzletág Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett Vállalkozói devizaszámla 

kondíciói Hirdetmény 2018.06.01. Közzététel: 2018.március 29.) 

A fentiekben felsorolt, módosított kondíciókat tartalmazó Hirdetmények a www.polgaribank.hu honlapon, illetve a bankfiókok 
ügyfélterében 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 Ön 2018. március 31-ig (a 2018. április 01-én hatályba lépő 
hirdetmények tekintetében) illetve 2018. május 31-ig (a 2018. június 01-jén hatályba lépő hirdetmények tekintetében) írásban 
nem értesíti a Polgári Bankot arról, hogy a módosításokat nem fogadja el, illetve a módosítással érintett szerződést nem 
mondja fel.  

A módosítás hatályba lépéséig Ön jogosult szerződését azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani.                    
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