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 i  A Polgári Bank Zrt. folyószámlahitelének segítségével - a felhasználható hitelkeret erejéig - bankunk akkor is teljesíti az átutalási 
megbízásokat, engedélyezi a kártyahasználatot, illetve a készpénzfelvételt, ha látra szóló betétje már nem nyújt rá fedezetet. A Polgári Bank 
számlahitele, így kiváló lehetőséget nyújt Önnek az átmeneti készpénzzavarok áthidalására,de akár biztonsági tartalékként is szolgálhat a 
fizetési számla mellett.

 i  A hitelkeret összege:
   minimum:  50.000.- Ft  maximum: 1.000.000.- Ft
             A hitelkeret összegének 10.000.- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

 i  Az igénylő fizetési számlájára minimum 50.000.- Ft összegű jövedelem jellegű jóváírásnak kell rendszeresen érkeznie.

 i  A hitelkeret devizaneme:  HUF

 i  Ügyleti kamat: Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény 
tartalmazza.

 i  THM (Teljes hiteldíj mutató): Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, 
illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről' szóló Kormányrendeletben meghatározott 
feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön 
kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek 
jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel

 i  A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:  
  A THM számításának képlete:    
   (Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, 

D1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m’ az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, 
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve 
ezért t1=0, SI: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és 
törtévekben kifejezve,  X: THM értéke)

 i  Kamatkedvezmény feltétele: a Polgári Banknál vezetett fizetési számlára az igényléskor csoportos beszedési megbízással/megbízásról  
rendelkeznek az igénylő részéről, majd a hitel futamideje alatt a megbízások rendszeres teljesítése. 

 i  Kamatkedvezmény mértéke: 2%     

 i  Kezelési költség (a szerződött hitel százalékában): 1% minimum: 3.000.- Ft

 i  Hitelbírálati díj:  0%         i      Folyósítási jutalék:  0% 
 i  Rendelkezésre tartási jutalék: (ki nem használt hitelkeret része után): havi 0,1%

 i  Szerződés módosítási díj (a fennálló tőketartozás százalékában): 1%

 i  A hitelkeret előnyei:
	 	 • Gyors hitelbírálat
	 	 • Szabadon, bármire felhasználható
	 	 • Versenyképes kondíciók

Számlahitel
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A számlahitel jellemzői
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 A hitelkeretet azok a Polgári Bank-nál fizetési számlával rendelkező természetes személyek vehetik igénybe, akiknek: 
 i   a fizetési számlájukra rendszeres jóváírás (jellemzően munkaviszonyból/nyugdíjból származó jövedelem) érkezik, 
  vagy

 i  eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelme, de 1 jövedelem jóváírás, már a Polgári Bank-nál nyitott fizetési számlára 
érkezett.

 i  amennyiben az igénylő nyugdíjas és a nyugdíj átirányítására vonatkozó kérelmet a NYUFIG felé a Polgári Bank továbbítja, a 
számlahitel pozitív elbírálása esetén azonnal az ügyfél rendelkezésére bocsátható.

 i  Olyan devizabelföldi, természetes személy, aki:
	 	 •  Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány/személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) rendelkezik és,
	 	 •  valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (Társadalombiztosítási azonosító jelet 

tartalmazó igazolvány, adókártya)
	 	 •   állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik Magyarországon,
	 	 •  betöltötte a 18. életévét (Amennyiben a hitelkeret futamideje alatt az adós betölti a 70. életévét, lehetőség van további biztosíték 

bevonására. További biztosíték lehet legalább a hitelkeret összegének megfelelő hitelfedezeti életbiztosítás megkötése vagy egy 
olyan adóstárs bevonása, aki a futamidő végéig a 70. életévét nem tölti be és rendszeres munkaviszonyból származó jövedelemmel 
rendelkezik.)

	 	 •  amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik:
   - nyugdíjas igazolvánnyal és,
   -  utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy ha a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkezik a nyugdíj, akkor az utolsó 

számlakivonattal,
   -  a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott éves igazolással, mely tartalmazza a nyugdíj pontos összegét,
	 	 •  van nyugdíja vagy munkaviszonyból származó minimum 50.000.- Ft összegű rendszeres önálló jövedelme
	 	 •  munkabér/nyugdíj jellegű jóváírása három hónapja a fizetési számlájára érkezik, vagy ha eddig más hitelintézetnél vezette számláját, 

akkor 1 jóváírás már a Polgári Bank-nál nyitott fizetési számlára érkezett.
	 	 •  Az igénylőknek hozzá kell járulniuk a Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt adataik lekérdezéséhez, amelyben nem szerepelhetnek 

negatív tartalmú információval.

 i  Számlahitel igénylő lap

 i  Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat (abban az esetben, ha más hitelintézetnél fennálló számlahitel tartozását kívánja átvállaltatni, arról a 
fizetési számláról, amelyikre a munkabér, illetve nyugdíjátutalások eddig érkeztek)

 i  Nyugdíjas igénylő esetén: 
	 	 •  nyugdíjas igazolvány,
	 	 •  Nyugdíjfolyósító Intézet által kiadott éves igazolás a nyugdíj összegéről,

 i  KHR nyilatkozat és tájékoztató
 i  Adatkezelési nyilatkozat

 i  Polgár, Újtikos, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Tököl, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, 
Csökmő, Zsáka, Hajdúdorog, Tiszacsege, Újszentmargita, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger

Forgalmazó fiókok

Polgári Bank Zrt. • weblap: www.polgaribank.hu • e-mail: hitelcsoport@polgaribank.hu • telefon +36 52 573-035

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak 
bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szoklgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek 
megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.

A számlahitelt igénylők köre

A számlahitel igénylésének feltételei

A számlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok


