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Polgári Bank Zrt. 
    

NEM FORGALMAZOTT NEM FORGALMAZOTT NEM FORGALMAZOTT NEM FORGALMAZOTT 
TERMÉKEK TERMÉKEK TERMÉKEK TERMÉKEK     

H I R D ET M É N YEH I R D ET M É N YEH I R D ET M É N YEH I R D ET M É N YE    
 

 
PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos: 2014. március 26-tól  hatályos  
Hirdetmény módosítás oka: 2014. március 26-i jegybanki alapkamat változás 
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A Polgári Bank Zrt.  új nyitást/elhelyezést nem fogad be a következő betétekbe:  
 

Polgári Prémium Betét  
Polgári Prémium Betét    

Futamidő:  3 hónap           Kamatozása: fix                                                                                    
Összeghatártól 

függetlenül  
első hónapban a felmondási kamat összege 0,50 %  

második hónapban a felmondási kamat összege                0,75 %  

harmadik hónap végén a teljes futamidőre 2,00 % (EBKM:2,00%) 
A lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után a Bank felmondási kamatot fizet. A felmondási kamat mértéke a lekötés 
időtartamára számítva időarányosan az adott időhatárban lévő kamatszázalék. Folyamatos elhelyezéssel (csak tőke, tőke és 
kamat) nyitható betét. A betét lejáratát követően a betéti összeg ismételt elhelyezésének kamatozása a Bank fordulónapon 
(az új lekötés kezdőnapján) érvényes mindenkori Hirdetménye alapján történik 
 

Polgári 13 hóra lekötött betét                                             
Polgári 13 hónapos Betét   Fix kamatozású                                                                                    

1-4 hónapban a kamat mértéke  2 % 
5-8  hónapban a kamat mértéke  3 % 
9-12 hónapban a kamat mértéke 4 % 
13. hónapban a kamat mértéke 5,00 % 

Éves hozam % 3,15 % (EBKM:3,15%) 
A felmondási kamat mértéke a megszüntetés napjáig megszolgált kamattal egyezik meg. 
 

Takarék Számlabetét éven túli 3 illetve 5 évre történő lekötés esetén 

A lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után a Bank felmondási kamatot nem fizet. Számlavezetés 
díjmentes. 
 
 

Jubileum Betét         Futamidő: 40 hónap 
A betét bármikor felvehető, de kamat csak minden 4. hónap után jár. (A tört periódusra a Bank 
kamatot nem fizet.) A kamat 4 havonta az ügyfél lakossági folyószámlájára kerül átvezetésre. A 
futamidő végén (40 hónap) a Bank a lenti táblázatban lévő kiemelt kamatot fizeti a lekötés kezdetétől, 
melyet az utolsó kamatelszámolás alkalmával írj jóvá a tőkével együtt az ügyfél lakossági számláján. 
Részkivét nem lehetséges. 
Egyszeri elhelyezéssel nyitható betét a Bank fiókjaiban. 
 
 

Lekötött összeg (Ft) 
Változó kamatozású 

Kamatláb 

1 000 000 – ig Mindenkori jegybanki alapkamat -0,75% 
1 000 001 – 3 000 000 Mindenkori jegybanki alapkamat -0,50% 

3 000 001 – tól Mindenkori jegybanki alapkamat -0,25 % 

Futamidő: 40 hónap       
 Kamatozása: változó 

Jubileum betét Jubileum Plusz betét* 
 

1-39 hónapig 

Kamata a mindenkori jegybanki 
alapkamattal egyezik meg. 

Jelenleg 2,60 %(EBKM:2,60 %) 

Kamata a mindenkori jegybanki 
alap +0,5%-kal egyezik meg.  

Jelenleg 3,10 %(EBKM:3,10%) 

40 hónapig (futamidő 
végéig) történő elhelyezés 

esetén 

Kamata a mindenkori jegybanki 
alapkamat +0,5%-kal egyezik meg 

a futamidő kezdetétől. 
 Jelenleg 3,10 % (EBKM:3,10%) 

Kamata a mindenkori jegybanki 
alapkamat +1%-kal egyezik meg 

a futamidő kezdetétől.  
Jelenleg 3,60%(EBKM:3,60%) 
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*Jubileum plusz betétet azok helyezhetnek el megtakarítást, akik 
- legalább 40 hónapja számlavezető ügyfelei a Polgári Banknak. A legalább 40 hónapja nyitott 
számlán a Banknál kezelt meglévő és új forrásaikat is elhelyezhetik.  
- nem legalább 40 hónapja számlavezető ügyfelei a Banknak, ha a Polgári Banknál 2011. december 
31-én kezelt betéteiket bankon kívüli forrásból legalább 400.000 Ft-tal növelik, akkor a Polgári 
Banknál korábban kezelt meglévő betéteiket és az új forrásaikat is elhelyezhetik a Jubileumi Plusz 
betétbe. 
 

Lakossági számlán 6 hónapra lekötött betét új forrásra 5,75 % (EBKM 5,75%) 
Amennyiben a betételhelyező úgy rendelkezik, a lejáratot követően az elhelyezett összeg vagy az 
elhelyezett összeg és az addig megszolgált kamatok újra leköthetők az általa meghatározott 
alkalommal. Ha konkrét lekötési alkalom nincs meghatározva, akkor folyamatos újra-lekötés is 
kérhető. A betételhelyező - amennyiben az újra-lekötés lehetőségével nem él - rendelkezhet úgy is, 
hogy lejáratkor az elhelyezett összeg és a megszolgált kamatok az általa megadott bankszámlára 
kerüljenek átutalásra. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos 6 hónapra lekötött 
betét kondíciói (Kamat 3,80% EBKM:3,80%) szerint kerül újra lekötésre. A lekötési idő lejárata előtt 
felvett összegek után a Bank felmondási kamatot nem fizet.  
 

Polgári lekötött betét 1 éves                                                                                                                       
Kamata: A kamat az elhelyezés napján érvényes jegybanki alapkamat + 0,25 %, jelenleg  
2,85 % új elhelyezés esetén (EBKM: 2,85 %). A kamat negyedéves kamatgarancia mellett változó 
mértékű az alábbiak szerint: naptári negyedévente (január 1, április 1, július 1, október 1) előre 
összeghatártól függetlenül, a tárgynegyedév első napján érvényes jegybanki alapkamat + 0,25 %-kal 
egyezik meg. Az EBKM és a jelenlegi kamatmérték a Hirdetmény közzétételekor érvényes 2,60 %-os 
jegybanki alapkamat alapján került meghatározásra. A lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után a 
Bank felmondási kamatot nem fizet.   Tartós befektetési számla mellett is választható lekötés. 
Részkivétre nincs lehetőség. 
  
További nem forgalmazott, de visszaváltható betétek                
a./ Lakáscélú betétek                                                                                               Éves kamat %      EBKM% 
-1 éven túl 5 éven belül                                    2,00                2,00 
-5 éven túl                                                                                                                        2,00                2,00    
b./ Tagi betét                                                                                                 Lejárta után nem kamatozik. 
c./Pénztárjegy                                                                                                Lejárta után nem kamatozik. 
 
 
Könyves betétek Változó kamatozású                                                                Éves kamat  %      
- 13 hóra lekötött betét                                                                                    Lejárta után nem kamatozik.                                                                    
- Komádi Könyves betétek                                     
    - Látra szóló betét                                     0,10                  0,10 
     - 2 évre lekötött betét                                                                                     3,50                  3,50      
    - 3 évre lekötött betét                                                                                         3,50                 3,50 
    - Gyámhatósági betétkönyv                                                                                 2,00                 2,00 
 
 
Takaréklevél betétek 
1 éven túli                                                                                                               2,00                2,00 
2 éven túli                                                                                                               2,00                2,00 
3 éven túli                                                                                                               2,00                2,00 
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5-letes  betét                                          
5-letes betét fix éves kamat 5,55 % (EBKM 5,59 %) 

Összeghatártól függetlenül, futamidő 5 hónap 
 
 5-letes Betét elhelyezhető bármely alábbi feltétel teljesítése esetén:  
- Lakossági fizetési számlán elhelyezhető lekötött betét, amennyiben az 5-letes betéttel megegyező összegű 
befektetés kerül elhelyezésre TakarékInvest Befektetési Alapokba. (Részletek a Polgári Bank által kiadott Kombinált 
megtakarítási termékre vonatkozó Hirdetményben.)  
- Jubileum / Jubileum Plusz betéttel rendelkező ügyfelek áthelyezhetik a 40 (10X4 hónap) hónapra lekötött 
megtakarításaikat az 5-letes Betétbe. Jubileum betét éves felmondási kamata 4,00%, Jubileum Plusz betét éves 
felmondási kamata 4,50%. 
Az akciós betéti ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Ismételt elhelyezés esetén az akciós betét a fordulónapon 
hatályos 5 hónapra lekötött kondíciók szerint kerül újra lekötésre. A lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után a 
Bank felmondási kamatot nem fizet. A lekötési idő lejárata előtt felvett összegek után a Bank felmondási kamatot 
nem fizet. 
 
Takarékszelvény  

 
A betét fix kamatozású. A kamat havonta emelkedő mértékű. A betét összege és az 
addig (napi kamatszámítás alapján) megszolgált időarányos kamat összege bármikor 
felvehető.  
A Bank a lejáratkor (havi tőkésítésekkel) kamatos kamatot fizet.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartós befektetési számla mellett is választható lekötés. Csak bankfiókban elhelyezhető betét.   
Fizetési számlához nyitható betét. Tartós befektetési számla mellett is választható lekötés. Amennyiben a 
betételhelyező úgy rendelkezik, a lejáratot követően az elhelyezett összeg vagy az elhelyezett összeg és az addig 
megszolgált kamatok újra leköthetők az általa meghatározott alkalommal. Ha konkrét lekötési alkalom nincs 
meghatározva, akkor folyamatos újra-lekötés is kérhető. A betételhelyező - amennyiben az újra-lekötés lehetőségével 
nem él - rendelkezhet úgy is, hogy lejáratkor az elhelyezett összeg és a megszolgált kamatok a lekötéshez tartozó 
bankszámlára kerüljenek átvezetésre. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint 
kerül újra lekötésre.   
Light Takarékszelvény Betétszámla díjmentes, a betétszámlán le nem kötött betétek után a Bank nem fizet kamatot. 
Amennyiben a betételhelyező úgy rendelkezik, a lejáratot követően az elhelyezett összeg vagy az elhelyezett összeg 
és az addig megszolgált kamatok újra leköthetők az általa meghatározott alkalommal. Ha konkrét lekötési alkalom 
nincs meghatározva, akkor folyamatos újra-lekötés is kérhető. A betételhelyező - amennyiben az újra-lekötés 
lehetőségével nem él - rendelkezhet úgy is, hogy lejáratkor az elhelyezett összeg és a megszolgált kamatok a 
betétszámlára kerüljenek átvezetésre. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos kondíciók szerint 
kerül újra lekötésre.  Csak bankfiókban elhelyezhető betét. 
új forrás:Polgári Banknál vezetett lakossági számlára 2014. január 31-ét követően érkezett bankon kívüli források 
összeghatártól függetlenül helyezhetőek el. Ismételt elhelyezés esetén a betét a fordulónapon hatályos általános Light 
Takarékszelvény Betétszámla kondíciók szerint kerül újra lekötésre.   
 

 
 

Futamidő: 
3 hónap        

Kamatozása: fix 

 
LIGHT Takarékszelvény 

Betétszámla 
éves kamat mértéke 

új forrásra 

1-30 napra 2,00 % 

31-60 napra 3,00 % 

61-90 napra 5,00 % 
Éves hozam a teljes 

futamidőre 3,31% (EBKM:3,33%) 
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TakarékDoboz 
A TakarékDoboz olyan termék-és szolgáltatás csomag, melyet 5000,-Ft ellenértékért bármely 14. életévét betöltő 
magánszemély megvásárolhat (akár többet is, max 10 db). Aki legalább 6 hónapja szerződéses kapcsolatban áll a 
Bankkal annak a doboz árából 30% kedvezményt biztosít a Bank. Legalább 12 hónapos szerződéses kapcsolat esetén 
a vételárból 50% kedvezményt biztosít a Bank. A doboz vételárának megfelelő összeget a Bank jóváír a vevő 
számláján, amennyiben az új ügyfél fizetési számla nyitást generál (ha az ügyfélnek már van fizetési számlája és újat 
nyit a régi mellé, azon esetben nem). Vételár kedvezményben részesülő ügyfeleink esetében a doboz vásárlója 
számára a kedvezmény összegének mértékéig a már meglévő vagy megnyitásra kerülő új fizetési számlájára 
(számlacsomag) havi díj kedvezményt (vagy időszaki díj elengedést) adunk addig, amíg arra a vételár-kedvezmény 
összege fedezetet biztosít.    
 
A termék által biztosított számlanyitást és kedvezményeket (akár 50.000 Ft értékben) a 14-30 év közötti belföldi 
magánszemély ügyfélkör (kedvezményezett) veheti igénybe, aki még nem rendelkeznek önálló bankszámlával és 
bankkártyával a Banknál. A Takarékdobozhoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére a doboz 
vásárlója is jogosult, amennyiben életkora 14-30 év között van, és új fizetési számlát nyit a Hitelintézetnél.  
A TakarékDoboz beváltásakor bármely, a Banknál meghirdetett Tpontos lakossági számla és számlacsomag 
konstrukció közül lehet választani. A hitelintézeti termékekből akár 50.000,- Ft értékű kedvezményt biztosít a Bank 
kuponok formájában. Egy személy, több alkalommal is igénybe veheti a TakarékDobozhoz kapcsolódó kupon 
kedvezményeket, de egy kedvezményezett csak egy kupon csomagból (egy sorszám sorozatból) vehet igénybe 
kedvezményeket, amely más kedvezménnyel nem vonható össze. A termék használatával kapcsolatos tudnivalókat a 
TakarékDobozban megtalálható Felhasználási Feltételek tartalmazzák. Az akció a készlet erejéig tart. 



 6 

Polgári Bank új számlanyitást nem fogad be az alábbi számlákba: 
 
A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása és a jogi szabályozói környezet 
változása. A tranzakciós illeték mértékével a tranzakciók után elszámolt forgalmi díjak emelkedtek. 
Ennek megfelelően 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 hóvégi zárás keretében terheli 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. 
 
VÁLLALKOZÓI CSOMAGOK (a fel nem tüntetett kondíciók  tekintetében a mindenkor 
hatályos Vállalkozói Passzívüzletági Hirdetmény kondíciói érvényesek.) 
 

 
LAKOSSÁGI CSOMAGOK (a fel nem tüntetett kondíciók tekintetében a mindenkor hatályos 
Lakossági Passzívüzletági Hirdetmény kondíciói érvényesek. 

 

 

 
 

Tranzakció típusok Elektronikus Prémium Hírnök** 

Számlacsomag havi díja 

988 Ft 
Elektronikus 

számlavezetés havi 
díját tartalmazza 1040 Ft 

1648 Ft 
Elektronikus 

számlavezetés 
havi díját 

tartalmazza 
Havi zárlati költség díjmentes  

Forgalmi jutalékok 
 átutalás saját 
számlák között 

papíros    díjmentes 
elektronikus díjmentes díjmentes  díjmentes 

 átutalás TKSZ-
en belüli 
számlára 

papíros 
0,50 % tételdíj 247Ft 

(0,2% tételdíj 247 Ft + 0,3% maximum 6000 Ft) 

elektronikus 
0,30% max. 6000 Ft 

(0% +0,3% max 6000 Ft) 

 átutalás TKSZ-en 
kívüli számlára 

papíros 

0,62 % tételdíj 330,-Ft 
(0,32% tételdíj 330 Ft 
+0,3% max. 6000 Ft) 

0,56 %tételdíj 330,-Ft           
(0,26 %tételdíj 330 Ft 
+0,3% max. 6000 Ft) 

0,62% tételdíj 330,Ft 
(0,32% tételdíj 330 Ft 
+0,3% max. 6000 Ft) 

papíros napon 
belüli teljesítéssel 
indított* 

0,72 % tételdíj 529 Ft 
(0,42% tételdíj 529 Ft+0,3% max. 6000 Ft) 

Elektronikus* 
0,51% tételdíj 143,- Ft 

(0,21% tételdíj 135 Ft +0,3% max. 6000 Ft) 

állandó átutalás díja * 106 Ft/tétel 
Napon belüli teljesítéssel rögzített 
megbízás  (*-gal jelölt) visszahívás díja 2643 Ft/tétel 
Minimálisan felszámításra kerülő tárgyhavi 
forgalmi jutalék nincs 
**Tartalmazza Hírnök szolgáltatás szerződéskötési és havi díját, valamint az  SMS-ek díját 
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Pénztári tranzakciók forintban és valutában*                                                              

* 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 
munkanap 12 óráig beérkező előzetes írásbeli értesítést kér.  
A kirendeltségeken (Újtikos, Újszentmargita, Újiráz, Zsáka, Körösszakál, Csökmő, Halásztelek, Görbeháza) az 500 ezer Ft, 
a fiókokban az 1 millió Ft feletti készpénzfelvételi igényt nagyösszegűnek tekintjük.  A Polgári Bank amennyiben nem 
történt bejelentés, és lehetősége van rá, dönthet a nagyösszegű készpénz felvétel teljesítéséről. 
 
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.polgaritakarek.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. 
 

 

    Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 
 
 
 

Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 
 

készpénzfelvétel 0,37 % min. 370 Ft max. 6870 Ft + (0,60 %) 
készpénzfelvétel Diákszámláról, Kölyökszámláról 0,053 % min.106 Ft max. 1057 Ft + (0,60 %) 
készpénzfelvétel Sortársak és Startszámláról díjmentes 
készpénzfelvétel Tpont Lazítás és Koktél számláról 0,275 %  min. 0 Ft max. 4757 Ft + (0,60 %) 
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 % 

Előre bejelentett nagyösszegű forint készpénzfelvétel 
elmulasztása ** 

1-2 millió Ft között (kirendeltségek esetén: 
 0,5-2 millió között):             3635 Ft/alkalom   
2 millió felett:  0,21 % min. 5195 Ft  max. 20.780Ft 

Tranzakció típusok 
Nyugdíjas számla 

igénylési feltételei: Érvényes nyugdíjas igazolvány , 
Minimum 2 db csoportos beszedési megbízás megadása 

Látraszóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás:naptári évvégén 0,5 % 

Számlanyitás díjmentes 
Havi számlavezetési díj díjmentes 
Havi zárlati költség díjmentes 
Postaköltség díjmentes 
Számlacsomag díj 130 Ft/hó 
A Nyugdíjas Folyószámla további kedvezményes kondíciójú banki szolgáltatásokat tartalmaz:Első 
évben díjmentes Cirrus/Maestro elektronikus bankkártyát biztosítunk. 

Tranzakció típusok Polgári Takarékszámla Plusz 
Látraszóló kamat (változó 
kamatozású) 
Kamatelszámolás:naptári évvégén  

1-500 000 Ft-ig                        0,25 % 
500 00 –1000 000 Ft-ig            0,50 % 
1000 000 Ft felett                     0,75 % 

Havi számlavezetési díj  díjmentes 
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   Számlacsomagok  

* Tartalmazza a Paypass karóra díját, amennyiben a számla 2 éven belül nem kerül felmondásra. 2 éven belüli 
számlamegszüntetés esetén a karóra egyszeri díja kerül felszámításra jelenleg 12 990 Ft. 
**Családi  számlakedvezmény esetén a számlacsomag havi díja 0 Ft.                                                                       
Családi kedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek: 
-    akiknek a közvetlen hozzátartozója1 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 

Számlacsomagok Rajt** 
Rajt  
 Xtra Gyorsítás**  

Gyorsítás  
Xtra  KOKTÉL  

14-18 éves korosztály részére 18-27 éves korosztály részére 18 év felett 

Számlacsomag havi 
díja  103 Ft 623 Ft  155 Ft 674 Ft 330*** Ft  

Számlacsomag havi 
díja tartalmazza 

Maestro kártya éves díját  
MasterCard Unembossed PayPass  

 főkártya éves díját  

Számlacsomag havi 
díja tartalmazza még: 

- 
 

PayPass karóra 
egyszeri díját* 

 
Internetbank szolgáltatás havi  

és regisztrációs díját. 
Az alábbi extra 

szolgáltatások közül kettő 
kötelezően választandó a 

számlacsomaghoz: 

- Díjmentes 
értékpapírszámla nyitás; 

- Havi díjmentes 
internetbanki szolgáltatás 

- Díjmentes TaPassz 

- Díjmentes társkártya; 

- Havi díjmentes SMS 
szolgáltatás 

- 
PayPass karóra 
egyszeri díját* 

Számlacsomagok  Haladás 
Célegyenes 

**** 
Lazítás****

* Dolgozói****** Alap 
Számlacsomag havi 

díja  351 Ft 757 Ft 238 Ft 450 Ft 990 Ft 207 Ft 

Számlacsomag havi 
díja tartalmazza 

 

 
MasterCard 

Unembossed PayPass 
 főkártya éves díját  

+ 
Internetbank  VAGY 

SMS szolgáltatás havi 
és regisztrációs díját 

Eurocard/ 
Mastercard 

kártya éves díját 
+ 

Internetbank ÉS 
SMS szolgáltatás 

havi és 
regisztrációs díját 

 

 Maestro 
kártya éves 

díját 

Internetbank 
szolgáltatás havi  és 
regisztrációs díját 

+ 
bankkártya lehet: 
 Maestro Haladás,  

MasterCard 
Célegyenes, PayPass 

bankkártya  
+  
 

Bankkártya Hirdetmény 
alapján külön igényelhető 

hozzá Takarék- 
Pont bankkártya 

- 
PayPass 
karóra 
díját* 

Számlanyitás nincs 
Látraszóló kamat 
(változó) 0,1% Kamatelszámolás naptári évvégén 
Látraszóló kamat,   0,1%  Kamatelszámolás:naptári évvégén december 31-én 

 
A Takarékpont számlacsomagokhoz igényelhet ő bankkártyák kondícióit külön Hirdetmény tartalmazz a 
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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. 
1Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyv szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (gyermek,unoka, szülő 
nagyszülő), az örökbefogadott gyermek (ideértve azt a gyermeket is, akit az örökbe fogadni szándékozó személy 
háztartásába gondozásra kihelyeztek, a kihelyezés időtartama alatt), a mostoha- és neveltgyermek (ideértve a 
kedvezményre jogosító számla tulajdonosa által saját háztartásában legalább 30 napja ellenszolgáltatás nélkül nevelt 
gyermeket, aki sem neki, sem házastársának vagy bejegyzett élettársának nem egyenesági rokona), az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, továbbá közeli hozzátartozó még az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa. 

*** A számlacsomag havi díja 330 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 990 Ft 

****Polgári Bankkal munkaviszonyban álló személyek lakossági számláján: a Polgári Banktól érkező munkajövedelem 
átutalásokra vonatkozó kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal, a számlavezetés maximum havi 
forgalmi díja 757 Ft 

*****5000 Ft értékű ajándék utalványt ad a Bank azon Lazítás számlacsomagot választó ügyfelek részére, akik nyugdíjuk 
folyósítását 2011. augusztus 1-ét követően fizetési számlájukra kérik. (Ezt megelőző 3 hónapban nem érkezett nyugdíjuk a 
Polgári Banknál vezetett számlára). Az ajándékutalványt a Bank azt követően adja át, miután a Számlatulajdonos nyugdíja 
a Lazítás számlára megérkezett. 
****** A kedvezményes számlacsomagot azon vállalatok munkavállalói vehetik igénybe, akiknek a munkáltatói az 
Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy minimum 5 dolgozója számára Dolgozói számlacsomagot 
nyitnak és a megnyitott lakossági számlára rendszeres jövedelem-átutalást teljesítenek minden hónapban. 5000 Ft értékű 
ajándék utalványt ad a Bank azon Dolgozói számlacsomagot választó ügyfelek részére  akiknek munkabére a 
szerződéskötést követően a Dolgozói számlára érkezik (ezt megelőző 3 hónapban nem érkezett munkabére Polgári Banknál 
vezetett számlára). Az ajándékutalványt a Bank azt követően adja át, miután a Számlatulajdonos munkabére a Dolgozói 
számlára megérkezett.  
 
 

Takarékpont számlacsomagok forgalmi díjai: 
átutalás saját 
számlák között 

papíros 
díjmentes 

elektronikus 

átutalás TKSZ-en 
belüli számlára 

papíros 
0,49 % min. 220 Ft max .10757 Ft   

(0,19% min. 220 Ft max.4757 Ft + 0,3 % max. 6000 Ft)   

elektronikus 
0,30 % maximum 6000 Ft 
(0%+0,3% max. 6000 Ft)  

átutalás TKSZ-en 
kívüli számlára 

papíros 
0,54 % min. 330 Ft max. 11285 Ft 

(0,24 % min. 330 Ft max 5285 Ft + 0,3% max 6000 Ft) 
papíros napon belüli 
teljesítéssel indított* 

0,72 % tételdíj 529 Ft 
(0,42%+529 Ft/tétel +0,3 % max 6000 Ft) 

elektronikus* 
0,406 %  min. 137 Ft max. 11285 Ft 

(0,106% min 137 Ft max 5285 Ft + 0,3% max 6000 Ft) 

maximum havi forgalmazási díj Dolgozói számlacsomag esetén maximum 300 Ft/hó  
állandó átutalási megbízás* 106 Ft/tétel (Dolgozói számlacsomag választása esetén díjmentes) 
csoportos beszedési megbízás 63 Ft/tétel (Dolgozói, Lazítás, Koktél számlacsomag esetén díjmentes) 
Napon belüli teljesítéssel rögzített 
megbízás  (*-gal jelölt) visszahívás díja 

2643 Ft/tétel 

Hiteltörlesztés díja 2013. január elsejét 
követően nyitott számlák esetén. 

0,30% min.63 Ft max. 6000 Ft 
(0% min 63 Ft/tétel + 0,3% max 6000 Ft) 
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Számlanyitáskor a 3-14 éves gyermek kap egy matricagyűjtő albumot. A rendszeresen takarékoskodó 
gyermekeket ajándék matricákkal jutalmazzuk, melyeket a füzetbe gyűjtve különböző értékű ajándékokra 
válthatják be az alábbi CserKészPénz Matricagyűjtő Szabályok alapján.  

 
* Kölyökszámlát nyitó Ügyfelek az első matricát ajándékba kapják, és a számlacsomag díját a 

Takarékszövetkezet 2013.december 31-ig nem számolja fel! 
 

CserKészPénz Matricagyűjt ő Szabályok: 
1. A CserKészPénz számlacsomagot azon Ügyfelek igényelhetik, akik a Kölyökszámla megnyitásakor a 

14. életévüket még nem töltötték be. Egy Ügyfél egy Kölyökszámlával rendelkezhet. 

Tranzakció típusok 

Kölyökszámla*  
7-14 éves korosztály számára 

 
 
 
 
 

Start -
számla*** 

 

Látraszóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás:naptári évvégén  

3,00 % Mindenkori jegybaki 
alapkamat 

Számlanyitás nincs 
Havi számlavezetési díj díjmentes 
Havi zárlati költség 58 Ft díjmentes 

Forgalmi jutalékok 

átutalás saját 
számlák között 

papíros 
díjmentes 

elektronikus 

átutalás TKSZ-en 
belüli számlára 

papíros 
0,4 % min. 159 Ft max .6529 Ft 

(0,106% min159 Ft max529 Ft +0,3% max6000 Ft) díjmentes 
elektronikus díjmentes  díjmentes 

átutalás TKSZ-en 
kívüli számlára 

papíros 
0,459% min.185 Ft max 6529 Ft 

(0,159% min185 Ft max 529 Ft +0,3% max 6000 Ft) 

díjmentes 

elektronikus* 
0,406%  min 53 Ft, max. 6529 Ft 

(0,106% min 53 Ft max 529 Ft +0,3% max 6000 Ft) 
díjmentes 

állandó átutalási megbízás* 106 Ft/tétel díjmentes 
*Kölyök számlához tartozó KÖLYÖKKÁRTYA éves díja nem kerül felszámításra  
 
A fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 

Tranzakció típusok 

CserKészPénz számlacsomag  
 
 
 
 

Látraszóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás:naptári évvégén  

3,00 % 

Számlanyitás nincs 

Számlacsomag havi díja 

58 Ft*, mely tartalmazza: 
- a Kölyökszámla számlavezetés havi díját,  

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

Postaköltség díjmentes 
állandó átutalási megbízás* díjmentes 

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

***  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. 

F     A fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek.  
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2. Amennyiben a 3. életévét már betöltötte, de a 14. életévét be nem töltött CserKészPénz 
számlacsomaggal rendelkező ügyfél a havonta minimum 500 Ft-tal növeli számlaegyenlegét, úgy 
havonta 500 Ft egyenlegnövekedés után egy matricát kap ajándékba, 1000 Ft egyenlegnövekedés után 2 
matricát kap ajándékba, 1500 Ft egyenlegnövekedés után 3 matricát kap ajándékba. A számlaegyenleg 
további növekedésének mértékétől függetlenül, az Ügyfél havonta maximum 3 darab matricát kaphat 
adott hónapban. A matricákat személyesen lehet átvenni a számlavezető fiókban. 
2013. május 1-től hatályosan: 
Amennyiben a 3. életévét már betöltötte, de a 14. életévét be nem töltött CserKészPénz 
számlacsomaggal rendelkező ügyfél a havonta minimum 1000 Ft-tal növeli számlaegyenlegét, úgy 
havonta 1000 Ft egyenlegnövekedés után egy matricát kap ajándékba, 2000 Ft egyenlegnövekedés után 
2 matricát kap ajándékba. A számlaegyenleg további növekedésének mértékétől függetlenül, az Ügyfél 
havonta maximum 2 darab matricát kaphat adott hónapban. A matricákat személyesen lehet átvenni a 
számlavezető fiókban. 

3. Az Ügyfél a matricákat az erre kialakított CserKészPénz Matricagyűjtő Albumban gyűjtheti, és azokat 
5, 10, 15 matricát érő ajándékokra válthatja be. Az 5 matricát érő ajándékok akkor válthatóak be, 
amennyiben a Kölyökszámlán lévő egyenleg legalább 2500 Ft-ot eléri. A 10 matricáért adható 
ajándékok akkor válthatóak be, amennyiben a Kölyökszámlán lévő egyenleg legalább 5000 Ft-ot eléri. 
A 15 matricát érő ajándékok akkor válthatóak be, amennyiben a Kölyökszámlán lévő egyenleg legalább 
7500 Ft-ot eléri.  

4. Az összegyűjtött matricák a www.polgaritakarek.hu honlapon és a matricagyűjtő füzetben található 
ajándékokra válthatók, a készlet erejéig. Valamely ajándék időleges hiányáért a Bankot felelősség nem 
terheli. Az egyes ajándékok kiváltásához a megjelölt darabszámú matricát kell összegyűjteni. A 
honlapon és a matricagyűjtő füzetben megjelenített fényképek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes 
ajándéktárgyakhoz kizárólag a honlapon szövegesen feltüntetett kiegészítők tartoznak. 

5. Amennyiben az Ügyfél elegendő matricával rendelkezik az adott ajándék kiváltásához, úgy ajándék 
igényét a számlavezető fióknak személyesen vagy telefon, illetve a cserkeszpenz@polgaritksz.hu e-mail 
címen is jelezheti a gyermek nevének, a Kölyökszámla számlaszámának, és a Törvényes képviselő 
elérhetőségének (telefonszám) megadásával. Az igényelt ajándékok átvételére leghamarabb az igénylést 
követő 5. banki munkanapon kerülhet sor. Az ajándék pontos átvételéről a számlavezető fiók telefonon 
értesíti az Ügyfelet. 

6. A matricák nem vesztik el érvényességüket sem a naptári év végén, sem az ajándékok változásakor. 
Amennyiben az Ügyfélnek több albumban gyűlik a matricája, úgy az összes albumokban gyűjtött, a 
Bank által nem érvénytelenített matrica beváltható ajándékokra. Az egyszer már felhasznált matricák 
újabb ajándék kiváltáshoz nem használhatóak fel. 

7. Amennyiben az Ügyfél matricagyűjtő füzete betelik, úgy újabb füzetet bármelyik Polgári Bank 
fiókjában kérhet. 

8. Az igényelt ajándékok átvételéhez a Törvényes Képviselő jelenléte szükséges. Az ajándékok 
igénylésekor az Ügyfél ajándékra való jogosultságát a Bank ellenőrzi az érvényes matricák, valamint a 
2. és 3. pontban foglaltak alapján. 

9. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, a honlapon és a matricagyűjtő füzeten 
szereplő ajándékok körén változtasson, vagy egyes ajándékokat bevonjon, melyről a Bank az Ügyfelet a 
fiókban és a honlapon feltüntetett hirdetményekben tájékoztatja. Az egyes ajándékok bevonásából 
származó, az Ügyfelet ért károkért a Bank nem vállal felelősséget. 

10. A matricagyűjtő akció határozatlan időtartalmú. A Bank fenntartja magának a jogot az akció 
megszüntetésére. Az akció esetleges megszüntetéséről szóló értesítés a Bank összes fiókjában 
kifüggesztésre kerül, legalább 15 munkanappal az akció megszüntetését megelőzően. Az akció 
befejeződése után további matrica már nem gyűjthető és az Ügyfelek további 60 napig válthatják 
ajándékokra már megszerzett matricáikat. Ezt követően a matricákat ajándékokra váltani, vagy ezzel 
kapcsolatos igényt támasztani nem lehet. 
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Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 
 

 

Fel nem tüntetett díjak tekintetében a TakarékPont Alapszámla kondíciói érvényesek. 
 

 

Tranzakció típusok Sorstársak folyószámla 
Látraszóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás:naptári évvégén december 31-én 

1% 

Számlanyitás díjmentes 

Havi számlavezetési és zárlati díj díjmentes 

Forgalmi jutalékok 

átutalás saját számlák között 

papíros 
díjmentes 

elektronikus 

átutalás TKSZ-en belüli számlára 
papíros 

díjmentes elektronikus 

átutalás TKSZ-en kívüli számlára 

papíros 
15 Ft/tétel 

elektronikus 

csoportos beszedési megbízás 15 Ft/tétel 

Tranzakció típusok** Junior Számla Prémium Számla Extra Számla 
Látraszóló kamat (változó kamatozású) 

Kamatelszámolás:naptári évvégén  
Lakossági 0,10%          Ifjúsági 1,50% 

Számlanyitás nincs 
Havi számlavezetési díj díjmentes 
Havi zárlati költség díjmentes 
Postaköltség díjmentes 

Számlacsomag díja 109 Ft 300 Ft 550Ft 
Számlacsomaghoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások  
-bankkártyák éves díjait nem számolja fel a 
Bank 
 

Cirrus/Maestro 
zseb.web kártya  

Cirrus/Maestro 
kártya  

Eurocard/Mastercard 
kártya +külföldi 
utasbiztosítás 

Tranzakció típusok 
Standard Lakossági 

folyószámla Kamat-Plussz Takarékszámla* 
Látraszóló kamat (változó 
kamatozású). 
Kamatelszámolás:naptári 
évvégén december 31-én 

Lakossági 0,1% 
                 Ifjúsági 1,5 %                                         

0          –50 000 Ft    0,25 % 
50 001 – 100 000 Ft  0,50 % 
100 001 Ft felett        0,75 % 
 

Számlanyitás nincs 
Havi számlavezetési díj 165 Ft díjmentes 
Havi zárlati költség 110 Ft 
Postaköltség   106,-Ft 

*Kamat-Plussz Takarékszámla Miskolci és Nyíregyházi Fiók speciális konstrukciója 


