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    A Hirdetmény hatályos: 2018. június 1-től  
     Közzététel:                    2018. március 29. 
 

Tájékoztatjuk 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 hirdetmény módosításai dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 
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I. Vállalkozói betétek    

I. a. Vállalkozói fix kamatozású betét   

 

I. b. Vállalkozói változó kamatozású betét   

 

I. c. Vállalkozói fix kamatozású betét  

 

I. d. Óvadéki betét/bankgarancia mögött elhelyezett betét kamata:   

 

II. Vállalkozói számlák és számlacsomagok jutalék és díjtételei                               
 

II. a. Vállalkozói számlacsomagok jutalék és díjtételei  
 

A Polgári Bank Zrt. a Pénzforgalmi számlavezetési tevékenységéért az alábbiakban felsorolt díjakat, minimum havi forgalmi díjat és 
zárlati költséget számíthat fel, melyeket havonta a hóvégi zárás keretében terheli a Pénzforgalmi számlára (naptári hónap utolsó 
banki munkanapja). A pénzforgalmi szolgáltatások (készpénz befizetés és felvét, papíros és elektronikus átutalás, csoportos 
beszedési megbízás, állandó megbízás) után felszámított díjak és jutalékok, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául 
szolgáló események felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a Pénzforgalmi számlán. A számlavezetési díj tekintetében 
minden megkezdett hónap egésznek számít. A postaköltség havonta az adott hónapban kiküldött számlakivonatok száma alapján kerül 
felszámításra minden naptári hónap utolsó banki munkanapján.  
 

A Vállalkozói számla és számlacsomagoknál található megjegyzés rovatok hivatkozásai az alábbiak: 
 
1   A kedvezmények mindegyike akciós jelleggel került bevezetésre. Az akciós kedvezmények 2014. április 1-től visszavonásig érvényesek. A 

kedvezmények egyenként is visszavonhatóak. A kedvezmények esetleges visszavonásáról a Polgári Bank Zrt. a hivatalos honlapján és a fiókjaiban 
kifüggesztett Hirdetményekben tájékoztatja ügyfeleit. A kedvezményes fizetendő díjak, költségek és forgalmi díjak az akció időtartama alatt nem, vagy 
részben kerülnek felszámításra, így a Pénzforgalmi számlakivonaton nem, illetve az akciósan meghirdetett mértékben jelennek meg. A kedvezmények 
esetleges visszavonásakor a mindenkor hatályos Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetményben feltüntetett díj-, költség- és jutalék tételek kerülnek 
felszámításra.  

2   A kedvezményes szolgáltatások nem kötelező jellegűek, azok szabadon választhatóak. 
3 A számláknál és számlacsomagoknál fel nem sorolt fizetendő díjak, költségek és forgalmi díjak jelen Hirdetmény II. b. pontjában feltüntetett 

„Vállalkozói számlák és számlacsomagok egyéb jutalék és díjtételei” között kerültek felsorolásra. A II. b. pontban felsorolt fizetendő díjak, költségek 
és forgalmi díjak esedékessége azok felmerülésének ideje. A bankkártya díjakat és jutalékokat a Polgári Bank Zrt. mindenkor hatályos Bankkártya 
Hirdetményei tartalmazzák. 

4  A „Forgalmi jutalék” oszlopban feltüntetett pénzforgalmi szolgáltatások (készpénz befizetés és felvét, papíros és elektronikus átutalás, csoportos 
beszedési megbízás, állandó megbízás) után felszámított díjak és jutalékok, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául szolgáló események 

Futamidő 25 000 000 Ft alatt* 
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

25 000 000 Ft felett 
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

8-14 nap 0,01% 0,01% 
15-30 nap 0,01% 0,05% 
Érvényes: 2016. december 20-tól 

• Bankfiókban leköthető. 
• * Bankfiókban és elektronikusan is leköthető. 
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet. 

Futamidő 25 000 000 Ft alatt 
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

25 000 000 Ft felett 
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

31-90 nap 0,01% 0,10% 
91-180 nap 0,01% 0,15% 

181-270 nap 0,01% 0,15% 
271-365 nap 0,01% 0,15% 
Érvényes: 2018. június 01-től 

• Bankfiókban és elektronikusan is leköthető. 
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet. 

Futamidő 25 000 000 Ft alatt   
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

25 000 000 Ft felett 
Betéti kamat (évi) és EBKM (évi) 

1 hónap 0,01% 0,10% 
2 hónap 0,05% 0,15% 

Érvényes: 2018. április 01-től. 
•  Bankfiókban és elektronikusan is leköthető..  
• A lekötési idő lejárata előtt felmondott betét után a Bank felmondási kamatot nem fizet. 

Óvadéki betét/bankgarancia összeghatár nélkül 
(Változó kamatozású) 

Mindenkori jegybanki alapkamat -1,50%  
de minimum 0,01% 
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felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a Pénzforgalmi számlán. A ”Külön forgalmi jutalék” a „Forgalmi jutalékkal” egy összegben kerül 
levonásra a „Forgalmi jutalék” esedékességekor.  
A Passzív üzletág Vállalkozói Hirdetményben „Külön forgalmi jutalék” néven a Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben leírt pénzügyi 
tranzakciós illeték mértékét tüntettük fel. A „Külön forgalmi jutalék” minden, a hivatkozott törvényben meghatározott terhelési tranzakció után 
felszámításra kerül. A hatályos Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben meghatározott illetékmérték jelenleg: készpénzfelvételi tranzakciók esetén 
0,6% /tranzakció (a pénztári és a bankjegykiadó automatáknál felvett összegek alapján).- egyéb, fizetési számlát terhelő tranzakciók esetén 0,3%, max. 6 
000 Ft /tranzakció. 

5  A valutapénztárt működtető fiókokban (valutapénztárral nem rendelkező kirendeltségek: Újtikos, Körösszakál, Csökmő, Zsáka,  Újszentmargita) EUR, GBP, 
USD, CHF valutanemben készpénzfelvétel esetén számlához kapcsolódó valuta eladási árfolyamon, készpénz befizetés esetén számlához kapcsolódó 
valuta vételi árfolyamon számolunk. 

 
 
 

 
 
 
 

Polgári „0 Ft-os” Vállalkozói számla 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „0 Ft-os” Vállalkozói számlát ajánljuk: 
olyan kezdő és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők és non-profit szervezetek részére, akik  

o alacsony havi díjú számlát keresnek, 
o nem kívánnak különböző forgalmi és számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, 
o a kiszámítható költségekkel járó termékeket kedvelik, 
o egyszerűen, de mégis hatékonyan kívánják intézni pénzügyeiket, 
o a hagyományos banki termékeket és fizetési formákat kedvelik, 
o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni, 
o számlájukon minimális forgalmat bonyolítanak. 

• A Polgári „0 Ft-os” Vállalkozói számla előnyei: 
o további termékek és szolgáltatások opcionálisan kapcsolhatóak (elektronikus bank, SMS szolgáltatás, bankkártya, biztosítás), 
o a vállalkozás forgalmának növekedése esetén díjmentesen válthat magasabb tartalmú számlacsomagra. 

• A Polgári „0 Ft-os” Vállalkozói számla kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft) 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 550 Ft), 
o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,011%, min. 62 Ft) 
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,011%, min. 62 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 

A számlához igénylehető bankkártyák típusát és éves díját a bankkártya hirdetmény tartalmazza. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 
Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlavezetés havi díja 0 Ft  

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 550 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03%, min. 154 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,40%, min. 452 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,011%, min. 62 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,011%, min. 62 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon belüli 
számlára 

papír alapon  0,29%, min. 221 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus  0,17%, min. 108 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 
számlára 

papír alapon  0,57%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,29%, min. 221 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,11%, min. 113 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,11%, min. 72 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               15,- Ft             +             0,03%, max. 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,02%, min. 31 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,11%, min. 44 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,011%, min. 72 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „S” Vállalkozói számla 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „S” Vállalkozói számlát ajánljuk: 
olyan kezdő és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők és non-profit szervezetek részére, akik  

o alacsony havi díjú számlát keresnek, 
o nem kívánnak különböző forgalmi és számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, 
o a kiszámítható költségekkel járó termékeket kedvelik, 
o egyszerűen, de mégis hatékonyan kívánják intézni pénzügyeiket, 
o a hagyományos banki termékeket és fizetési formákat kedvelik, 
o nem kívánnak számukra felesleges szolgáltatásokért fizetni, 
o számlájukon minimális forgalmat bonyolítanak. 

• A Polgári „S” Vállalkozói számla előnyei: 
o alacsony számlavezetési díj, 
o további termékek és szolgáltatások opcionálisan kapcsolhatóak 

(elektronikus bank, SMS szolgáltatás, bankkártya, biztosítás), 
o a vállalkozás forgalmának növekedése esetén díjmentesen válthat magasabb tartalmú számlacsomagra. 

• A Polgári „S” Vállalkozói számla kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft) 
o nem számoljuk fel a hitelesített elektronikus számlakivonatok díját (mértéke: 36 Ft/db, amennyiben ezt a szolgáltatást választja), 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 550 Ft), 
o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft) 
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 
Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlavezetés havi díja 385 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 550 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03%, min. 162 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,36%, min. 406 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon belüli 
számlára 

papír alapon  0,26%, min. 200 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus  0,15%, min. 98 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon kívüli 
számlára 

papír alapon  0,46%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,26%, min. 200 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,1%, min. 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,1%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               15  Ft             +             0,03%, max 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,01%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,1%, min. 36 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „M” Vállalkozói számlacsomag 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „M” Vállalkozói számlacsomagot ajánljuk: 
olyan kis és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők és non-profit szervezetek részére, akik  

o kedvező havi díjú számlacsomagjuk mellé plusz banki szolgáltatásokra vágynak, 
o közepes számlaforgalmuk mellett élni kívánnak a modern bankolási szolgáltatások nyújtotta gyorsasággal és kényelemmel, 
o nem kívánnak sem bejövő, sem kimenő forgalmi, valamint számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, 
o a kiszámítható költségekkel járó termékeket kedvelik. 

• A Polgári „M” Vállalkozói számlacsomag előnyei: 
o mérsékelt számlavezetési díj, 
o kedvező elektronikus átutalási díjak, 
o a vállalkozás forgalmának növekedése esetén díjmentesen válthat magasabb tartalmú számlacsomagra. 

• A Polgári „M” Vállalkozói számlacsomag kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft) 
o nem számoljuk fel a hitelesített elektronikus számlakivonatok díját (mértéke: 36 Ft/db, amennyiben ezt a szolgáltatást választja), 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 1 500 Ft), 
o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft) 
o elengedjük az elektronikus számlavezetés regisztrációs díját (internetbank, melynek mértéke: 1 129 Ft), 
o nem számoljuk fel az elektronikus számlavezetés havi díját (internetbank, mértéke: 565 Ft/hó), 
o új számlanyitás esetén nem számoljuk fel a MasterCard Electronic Business bankkártya első éves díját (mértéke: 2 000 Ft/év)  
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 
A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák 
esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlacsomag havi díja 1 785 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 1 500 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03% min. 154 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,37%, min. 406 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon 
belüli számlára 

papír alapon  0,15%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus  0,1%, min. 98 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon 
kívüli számlára 

papír alapon  0,46%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,15%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,1%, min. 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,1%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               15  Ft             +             0,03%, max 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,01%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)   0,1%, min. 36 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „L” Vállalkozói számlacsomag 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „L” Vállalkozói számlacsomagot ajánljuk: kis és középvállalkozások, non-profit szervezetek részére, akik  
o dinamikusan fejlődő vállalkozásuk pénzügyeinek intézéséhez kedvező díjszabású számlacsomagot keresnek, 
o széles körben használják az elektronikus bankolási lehetőségeket, 
o gyorsan és rugalmasan kívánják intézni vállalkozásuk pénzügyeit, 
o nem kívánnak forgalmi, valamint számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, melyek havi szinten változtatják a banki 

szolgáltatások díjait. 
• A Polgári „L” Vállalkozói számlacsomag előnyei: 

o szolgáltatásokhoz mért számlavezetési díj valamint felhasználható minimum forgalmi jutalék, 
o kedvező elektronikus és papíros átutalási díjak, 
o a vállalkozás forgalmának növekedése esetén díjmentesen válthat magasabb tartalmú számlacsomagra. 

• A Polgári „L” Vállalkozói számlacsomag kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft), 
o nem számoljuk fel a hitelesített elektronikus számlakivonatok díját (mértéke: 36 Ft/db, ha ezt a szolgáltatást választja), 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 3 500 Ft), 
o jóváírjuk a forint számla nyitásának/számlacsomag módosításának hónapjában nyitott értékpapír számla első 3 havi számlavezetési díját (1 

db értékpapír számla esetében, mértéke: 0,08%, min. 206 Ft, a jóváírás utólagosan a 3. hónap díjának felírása utáni 3 banki munkanapon 
belül), 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft), 
o nem számoljuk fel az elektronikus számlavezetés regisztrációs és havi díját (internetbank, mértéke: 1 129 Ft/alkalom, 565 Ft/hó),  
o nem számoljuk fel az SMS-Info szolgáltatás szerződéskötési és időszaki/havi díját (mértéke: 226 Ft/alkalom/hó) 
o új számlanyitás esetén nem számoljuk fel a MasterCard Electronic Business bankkártya első éves díját (mértéke: 2 000 Ft/év),  
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,01%, min. 50 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 
A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák 
esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlacsomag havi díja 2 785 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 3 500 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03% min. 154 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,31%, min. 355 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon 
belüli számlára 

papír alapon  0,1%, min. 139 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

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

Átutalás bankon 
kívüli számlára 

papír alapon  0,46%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,1%, min. 139 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,1%, min. 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,1%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                                15  Ft             +             0,03%, max 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,01%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,075%, min. 31 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „XL” Vállalkozói számlacsomag 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „XL” Vállalkozói számlacsomagot ajánljuk: olyan középvállalkozások, nagyvállalatok és non-profit szervezetek részére, akik  
o jelentős számlaforgalmat bonyolítanak, valamint a pénzügyi szolgáltatások komplex körét kívánják használni, 
o gyorsan és rugalmasan kívánják intézni vállalkozásuk pénzügyeit, 
o nem kívánnak forgalmi, valamint számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, melyek havi szinten változtatják a banki szolgáltatások 

díjait. 
• A Polgári „XL” Vállalkozói számlacsomag előnyei: 

o a kiemelt szolgáltatásokhoz mért megfelelő számlavezetési díj és felhasználható minimum forgalmi jutalék, 
o kiemelten kedvező elektronikus és papíros átutalási díjak, 
o a személyes kapcsolattartó által segített ügyintézés. 

• A Polgári „XL” Vállalkozói számlacsomag kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft), 
o nem számoljuk fel a hitelesített elektronikus számlakivonatok díját (mértéke: 36 Ft/db, amennyiben ezt a szolgáltatást választja), 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 5 000 Ft), 
o jóváírjuk a forint számla nyitásának/számlacsomag módosításának hónapjában nyitott értékpapír számla első 3 havi számlavezetési díját (1 

db értékpapír számla esetében, mértéke: 0,08%, min. 206 Ft, a jóváírás utólagosan a 3. hónap díjának felírása utáni 3 banki munkanapon 
belül) 

o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft) 
o nem számoljuk fel az elektronikus számlavezetés regisztrációs és havi díját (internetbank, melynek mértéke: 1 198 Ft/alkalom, 565 Ft/hó),  
o nem számoljuk fel az SMS-Info szolgáltatás szerződéskötési és időszaki/havi díját (mértéke: 226 Ft/alkalom/hó) 
o új számlanyitás esetén nem számoljuk fel a MasterCard Business bankkártya első éves díját (mértéke: 8 000 Ft/év),   
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 
A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák 
esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlacsomag havi díja 3 985 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 5 000 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03% min. 154 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,26%, min. 355 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon 
belüli számlára 

papír alapon   0,09%, min. 98 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

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

Átutalás bankon 
kívüli számlára 

papír alapon  0,46%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,09%, min. 98 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,1%, min. 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,1%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                                15  Ft             +            0,03%, max 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,01%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,05%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Polgári „Agro” Vállalkozói számlacsomag 
Hatályos: 2018. 06. 01-től 

• A Polgári „Agro” Vállalkozói számlacsomagot ajánljuk: 
olyan  őstermelők, valamint agráriummal foglalkozó egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére, akik  

o kedvező havi díjú számlacsomagjuk mellé plusz banki szolgáltatásokra vágynak, 
o közepes számlaforgalmuk mellett élni kívánnak a modern bankolási szolgáltatások nyújtotta gyorsasággal és kényelemmel, 
o nem kívánnak sem bejövő, sem kimenő forgalmi, valamint számla egyenleghez köthető feltételeket teljesíteni, 
o a kiszámítható költségekkel járó termékeket kedvelik. 

• A Polgári „Agro” Vállalkozói számlacsomag előnyei: 
o mérsékelt számlavezetési díj, 
o kedvező elektronikus átutalási díjak, 
o a vállalkozás forgalmának növekedése esetén díjmentesen válthat magasabb tartalmú számlacsomagra. 

• A Polgári „Agro” Vállalkozói számlacsomag kedvezményei1,2: (a kedvezményes díjak az akció visszavonásáig nem kerülnek felszámításra) 
o elengedjük a forint pénzforgalmi számla számlanyitási díját (mértéke: 1 000 Ft) 
o nem számoljuk fel a hitelesített elektronikus számlakivonatok díját (mértéke: 36 Ft/db, amennyiben ezt a szolgáltatást választja), 
o nem számoljuk fel a forint számlán a minimum havi forgalmi díjat (mértéke: 1 500 Ft), 
o nem számoljuk fel a saját számlák közötti átvezetés díját (mértéke: 0,01%, min. 51 Ft) 
o elengedjük az elektronikus számlavezetés regisztrációs díját (internetbank, melynek mértéke: 1 129 Ft), 
o nem számoljuk fel az elektronikus számlavezetés havi díját (internetbank, mértéke: 565 Ft/hó), 
o nem számoljuk fel a MasterCard Electronic Business bankkártya első éves díját (mértéke: 2 000 Ft/év), 
o nem számoljuk fel a forint számlára érkező belföldi, forint devizanemű átutalások jóváírásának díját (mértéke: 0,01%, min. 50 Ft/tétel), 
o elengedjük a számlacsomag váltás díját (mértéke 3 598 Ft). 
A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. A később megrendelt bankkártyák 
esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat, fizetendő díjak, költségek3 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

0,001% 

Számlanyitási díj 1 000 Ft1 

Számlacsomag havi díja 585 Ft 

Számlanyitáskor elhelyezendő minimum összeg 5 000 Ft1 

Felszámításra kerülő minimum havi forgalmi díj 1 500 Ft1 

Forgalmi jutalékok3 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Készpénz bankjegy befizetés (forintban és valutában5) 0,03% min. 154 Ft nincs 

Készpénzfelvétel (forintban és valutában5)  0,36%, min. 406 Ft + 0,6% 

Bejövő átutalások jóváírása  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0,01%, min. 51 Ft1 + nincs 

Átutalás bankon 
belüli számlára 

papír alapon  0,15%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus  0,1%, min. 98 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Átutalás bankon 
kívüli számlára 

papír alapon  0,46%, min. 714 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,15%, min. 149 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   0,1%, min. 103 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  0,1%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                      15  Ft             +         0,03%, max 6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0,01%, min. 26 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)   0,1%, min. 36 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0,01%, min. 67 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 
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Standard Vállalkozói számla 
Nonprofit szervezetek részére 

Hatályos: 2018.06.01-től 
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 846 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)  0,236%, min. 252 Ft + 0,6% 

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

Átutalás saját számlák között (papíros és elektronikus)  0%, min 0 Ft + nincs 

Átutalás bankon belüli 
számlára 

papír alapon  0,134% + 136 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

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

Átutalás bankon kívüli  
számlára 

papír alapon  0,43% + 544 Ft/tétel + 0,3%, max. 6 000 Ft 

elektronikus   0,109% + 109 Ft/tétel + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Állandó átutalási megbízás   109 Ft/tétel + nincs 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  65 Ft/tétel + nincs 

Csoportos beszedési megbízás indítása (tételenként)                               15  Ft              +              0,03%, max.  6 000 Ft  

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon belül (tételenként)  0%, min. 0 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Csoportos átutalási megbízás indítása bankon kívül (tételenként)  0,103%, min. 28 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Hiteltörlesztés díja  0%, min. 65 Ft + 0,3%, max. 6 000 Ft 

Számlacsomag 
Lakásszövetkezetek, Társasházak részére 

Hatályos: 2018.06.01-től 

Számlavezetési díj 846 Ft/hó  

A Számlavezetési díj tartalmazza 

• Üzemeltetési számla 1 db 
• Felújítási számla korlátlan darabszámban 
• Első évben ingyenes MasterCard Electronic Business bankkártya 
• Elektronikus szolgáltatás havi és regisztrációs díja 
• SMS-Info szolgáltatás havi és regisztrációs díja 
A bankkártya kedvezmény az átváltás- vagy új számlanyitással egyidőben rendelt kártya esetén érvényes. 
A később megrendelt bankkártyák esetén a mindenkor hatályos bankkártya hirdetmény szerinti éves díj 
kerül felszámításra. 

Látra szóló kamat (változó kamatozású) 
Kamatelszámolás: havonta, a hónap 

utolsó napján záráskor 
Üzemeltetési számla 0,001% 

Felújítási számla Mindenkori jegybanki alapkamat 30%-a 

Tranzakció megnevezése Forgalmi jutalék4 Külön forgalmi jutalék4 

Átutalás (papír alapon, elektronikus) 

Bankon belül saját számlák között 0%, min. 0 Ft nincs 

Bankon belül számlák között 0%, min. 0 Ft 0,3%, max. 6 000 Ft 

Bankon kívül 163 Ft / tétel  0,3%, max. 6 000 Ft 
• 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. 
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II. b. Vállalkozói számlák és számlacsomagok egyéb jutalék és díjtételei 

 

*2017. április 5-től akciós jelleggel nem kerül felszámításra. Az akció visszavonásig érvényes. 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázati, önkormányzati, egyéb elkülönített alszámla 

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. 

Justícia alszámla 

Tranzakció típusok Díjtétel 

Számlanyitás díja díjmentes 

Látra szóló napi kamat (fix kamatozású)  
Kamatelszámolás: havonta, a hónap utolsó napján záráskor 

mindenkori vállalkozói 8-14 napra lekötött betét 
kondíció szerint 

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. 

Sorba állítással kapcsolatos jutalék és díjtételek*  Díjtétel Esedékesség 

Pénzforgalmi számla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 
megállapodás egyszeri díja 

1 087 Ft  felmerüléskor 

Pénzforgalmi számla fedezetlen tételeinek sorba állítására vonatkozó 
megállapodás havi díja 

544 Ft  felmerüléskor 

Sorba állított tételek teljesítésének díja tételenként 109 Ft  felmerüléskor 

Pénzforgalmi számlakivonattal kapcsolatos jutalék és díjtételek Díjtétel Esedékesség 

Havi/Napi számlakivonat bankfióki átvétellel  
(2014.04.01. után nem választható levelezési forma) 

0 Ft - 

Havi számlakivonat kiküldése belföldön 0 Ft - 

Napi számlakivonat kiküldése belföldön 
A Magyar Posta Zrt. által 

felszámított díj 
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Havi hiteles elektronikus számlakivonat díja  0 Ft - 

Napi hiteles elektronikus számlakivonat díja  36 Ft/db  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Számlakivonat másolat utólagos kiadása 565 Ft/db  felmerüléskor 

További banki levelezés miatt felszámított költség (normál, elsőbbségi, 
tértivevényes, külföldre irányuló) 

mindenkori postaköltség  
+ 257 Ft  

felmerüléskor 
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Összeghatár feletti pénztári befizetés bejelentése:  
 

15 000 000 HUF vagy 50 000 EUR (vagy ennek megfelelő összegű más valuta) feletti befizetés esetén a tranzakciót 
megelőző nap 14.00-ig (pénteken 12.00-ig) írásos bejelentési kötelezettség áll fenn ügyfeleink részéről. Az összeghatár               
a Bank összes fiókja tekintetében kerül figyelembevételre. 
 

 
 
 
 
 

Számlavezetéssel és egyéb szolgáltatással kapcsolatos további 
jutalék és díjtételek Díjtétel Esedékesség 

Azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalási végzés teljesítésének 
díja 

mindenkor a vonatkozó 
számla és számlacsomagnál 
feltüntetett „Átutalás Bankon 

kívüli számlára – papír 
alapon” tranzakció díja 

felmerüléskor 

Felhatalmazó levél befogadásának díja 514 Ft/db  felmerüléskor 

Készpénz átutalási megbízásokon befizetés számlára (postai csekkes 
befizetés) 

mindenkori postaköltség felmerüléskor 

Ügyfél kérésére történő zárolás, zárolás feloldás díja 257 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Teljesítetlenül visszaküldött megbízás utáni jutalék mindenkori postaköltség felmerüléskor 

Elektronikus úton (internetbank) rögzített átutalási megbízás törlési díja 257 Ft/tétel  felmerüléskor 

Soron kívüli megbízások teljesítésének díja 339 Ft  felmerüléskor 

Számlacsomag váltás díja 3 598 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Pénzforgalmi számlán történő rendelkezés módosítás díja (új rendelkező 
felvétele, rendelkezési mód változtatása, kivétel új számla nyitásakor) 

257 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Átutalási megbízás (eseti/rendszeres/csoportos), illetve csoportos 
beszedési megbízás, papír alapon történő törlésének és módosításának 
díja 

257 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Egyszeri igazolás díja 170 Ft  felmerüléskor 

Fedezetigazolás vagy Bankinformáció kiadásáért felszámított díj 3 269 Ft/alkalom felmerüléskor 

Utólagos igazolás kiadása, megszűnt betétről: 
      + tételenként 

283 Ft 
28 Ft  

felmerüléskor 

Irattári kutatás, adatszolgáltatás 2 256 Ft  felmerüléskor 

Távolsági beszélgetés országos átalánydíja 283 Ft  felmerüléskor 

Információnyújtás számlatulajdonos megbízása alapján 1 129 Ft felmerüléskor 

Számlatulajdonos kérelmére kiadott könyvelési bizonylat és egyéb banki 
okirat másolásáért 

28 Ft/db  felmerüléskor 

Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő  
telefax igénybevétele esetén                                                                       

226 Ft/oldal  felmerüléskor 

Átutalási megbízás 15 Ft/db (ÁFA-val) felmerüléskor 

Csekkfüzet 421 Ft/db (ÁFA-val)  felmerüléskor 

Pénzforgalmi számla felszólító díj 565 Ft  felmerüléskor 

Pénzforgalmi számla felmondó díj  1 470 Ft  felmerüléskor 

Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszerből  
cégkivonat lekérdezési díja 

4 271 Ft/lekérdezés  felmerüléskor 

Számlavezetési szolgáltatás egyéb díja (egyéb, jelen Hirdetményben fel 
nem sorolt, meg nem nevezett szolgáltatás díja) 

3 382 Ft/szolgáltatás  felmerüléskor 

RECALL tranzakció jutalék és díjtétele Díjtétel Esedékesség 

Teljesített megbízás visszahívásának díja (RECALL tranzakció) 2 717 Ft  felmerüléskor 
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Elektronikus számlavezetés egyéb jutalék és díjtételei Díjtétel Esedékesség 

Elektronikus számlavezetés regisztrációs díja 1 129 Ft felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés havi díja 565 Ft/hónap  
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

Jelszóboríték megküldése postai kézbesítéssel lakcímre 565 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Jelszóboríték számlavezető fiókban történő átadással 0 Ft felmerüléskor 

SMS tételdíj technikai és aláíró üzenetek esetén 
28 Ft/db (akciós jelleggel 
visszavonásig nem kerül 

felszámításra)  

naptári hó utolsó banki 
munkanapján egy összegben 

Elektronikus számlavezetés (internetbank) új kezdeti jelszó küldése 514 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetés (internetbank) felhasználói letiltásának 
feloldási díja 

514 Ft/alkalom  felmerüléskor 

Home Bank kliens telepítése 
egy gépre díjmentes, további 

gépek esetén 5 644 Ft/gép  
felmerüléskor 

Regisztrációs díj Home Bank terminál újratelepítése esetén 
• számlavezető fiók szerinti településen 
• számlavezető fiókon kívüli településen 
• külső vállalkozó igénybevételével 

3 382 Ft 
5 644 Ft  

külön megállapodás szerint 
felmerüléskor 

Elektronikus számlavezetéssel kapcsolatos Felhasználó módosítás 
díja (új Felhasználó felvétele, rendelkezési mód változtatása, kivétel 
új elektronikus számlavezetési szerződés kötésekor) 

257 Ft/alkalom  felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás szerződés kötési díja 226 Ft  felmerüléskor 

SMS-Info szolgáltatás időszaki díja 226 Ft 
naptári hó utolsó banki 

munkanapján 

SMS tételdíj  28 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. 

VIBER átutalások jutalék és díjtételei Díjtétel Esedékesség 

Indított VIBER tranzakció díja (terhelés) 0,41% min. 5140 Ft felmerüléskor 

Fogadott VIBER tranzakciók díja (jóváírás) 0 Ft - 
• A VIBER átutalások után fizetendő díjat a mindenkori pénzforgalmi jutalékon felül kell megfizetni. A díjak a tranzakciókkal egyidejűleg kerülnek 

felszámításra. 
• A VIBER tételek tárgynapi teljesítésre egységesen – elektronikus rendszeren kapcsolatot tartó ügyfelek esetén is – 13 óráig, papír alapon nyújthatók 

be a számlavezető fiókhoz (kivéve a hónap utolsó munkanapján 11-óráig fogad el a Bank VIBER megbízást.)  

Pénztári tranzakciók egyéb jutalék és díjtételei Díjtétel 
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) 

2,05%  

Előre bejelentett nagy összegű forint 
készpénzfelvétel elmulasztása  

• kirendeltségek esetén: 0,5-2 millió között: 
3948 Ft/alkalom 

• 2 millió felett: 0,23% min.  5644 Ft, max. 23.603 Ft 
Nagy összegűnek az alábbi mértékű készpénzfelvételeket tekintjük: 

• a kirendeltségek esetében az 500 ezer Ft feletti felvét (Újtikos, Újszentmargita, Zsáka, Körösszakál, Csökmő, Halásztelek, Görbeháza), 
• a fiókok esetében az 1 millió Ft feletti felvét (Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Komádi, Hajdúdorog, 

Tiszacsege, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger) 
A nagy összegű készpénzfelvételről - és azok igényelt címleteiről - a Polgári Bank a Számlatulajdonostól legalább az előző munkanapon 12.00 óráig 
beérkező előzetes írásbeli értesítést kér. Amennyiben nem történt bejelentés a Polgári Bank saját hatáskörben dönt a nagy összegű készpénz felvétel 
teljesítéséről. A díjtétel felmerüléskor esedékes. 
Az elektronikus számlavezető rendszeren keresztül továbbított Készpénzfelvételi igényt a felvételt megelőző munkanapon 12.00 óráig kell beküldeni. 
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. 

http://www.polgaribank.hu/
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* Amennyiben az ügyfél a bankkártya elfogadói szerződés/POS terminált felmondja a szerződéskötést követő telepítés dátumától 
számított 12 hónapon belül, akkor szerződés megszűntetési díjat egy összegben köteles megfizetni a Bank részére a kártyaelfogadói 
szerződés megszűntetésével egyidejűleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kártyaelfogadói szolgáltatásért fizetendő díjak, jutalékok bérelt POS terminál esetén  
Hatályos: 2015. november 18-tól 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Telium - Asztali terminál  Contactless 
PINpaddal 

6 000 Ft  Naptári hó utolsó banki munkanapja   

Telium – Asztali GPRS terminál  Contactless 
PINpaddal 

9 000 Ft  Naptári hó utolsó banki munkanapja   

Telium – Beltéri Contactless GPRS terminál 
beépített PayPass olvasóval,   SIM kártyával 

9 900 Ft  Naptári hó utolsó banki munkanapja   

Tranzakciós forgalmi jutalék Egyedi megállapodás alapján 
Tranzakciós utaláskor a tranzakció bruttó 

összegéből levont díj 

POS beállítási/telepítési díj-normál 33,33 EUR + ÁFA  

POS beállítási/telepítési díj-expressz 41,41 EUR + ÁFA 

A Számlavezetés  / Számlacsomag kiegészítő havi díj tartalmazza: 
• POS felügyeleti díjat, POS kezelési díjat, POS GPRS kommunikációs díjat, POS karbantartási díjat, 
• A szolgáltatás tartalma minden esetben: - telefonos helpdesk - munkanapokon, 24 órán belüli hibaelhárítás - szükség esetén cserekészülék biztosítása. 
• A díj a kiszállás és javítás költségeit is tartalmazza. 
• A Polgári Bank Zrt. az ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján a fenti díjaktól eltérhet. 
• A kiegészítő havi díj a Számlavezetési vagy Számlacsomag havi díjával azonosan, a naptári hónap utolsó banki munkanapján kerül terhelésre.  
• Az EUR-ban feltüntetett árak a First Data Magyarország Kft. által kiállított számla keltének napján érvényes MNB EUR deviza középárfolyamon kerülnek 

kiszámlázásra.   

Kártyaelfogadói szolgáltatásért fizetendő díjak, jutalékok saját tulajdonban levő, illetve a Polgári Bank által biztosított  POS 
terminál esetén  

Hatályos: 2016. július 15-től  

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

POS terminál havi díj + karbantartási díj  
(Asztali Analóg i5100, Asztali Analóg i5100 + Ethernet 
plugin, Telium asztali) terminál esetén  

1 900 Ft  Tárgyhó utolsó munkanapja   

POS terminál havi díj + karbantartási díj asztali/mobil 
(Beltéri GPRS, Telium-Beltéri contactless GPRS,  
Telium-Asztali GPRS) terminál esetén  

3 900 Ft  Tárgyhó utolsó munkanapja   

Tranzakciós forgalmi jutalék 
Egyedi megállapodás 

alapján 
Tranzakciós utaláskor a tranzakció bruttó 

összegéből levont díj 

POS beállítási/telepítési/kiszállási díj 0 Ft - 

Bankkártya elfogadói szerződés (bankkártya elfogadói 
terminál POS/db) megszűntetési díj.* 

12 000,- Ft                Eseti 

A Számlavezetés/ Számlacsomag kiegészítő havi díj tartalmazza: 
• POS felügyeleti díjat, POS kezelési díjat, POS GPRS kommunikációs díjat. 
• A szolgáltatás tartalma minden esetben: - telefonos helpdesk – munkanapokon, 24 órán belüli hibaelhárítás – szükség esetén cserekészülék 

biztosítása. 
• A karbantartás díj tartalmazza a kiszállás díját, de nem tartalmazza a terminál javítási költségét. 
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II. c. Forintszámla terhére, illetve javára indított devizaforgalmi megbízások kondíciói 
 
A Polgári Bank Zrt. a nemzetközi fizetési forgalomba a SWIFT fizetési rendszeren keresztül kapcsolódik. A Polgári Bank Zrt. kizárólag azon 
devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben nostro számlával rendelkezik: EUR, USD, GBP, DKK,  NOK, SEK, CHF, CZK, PLN. 

 

II. d. Forintszámla terhére, illetve javára indított devizaforgalmi megbízások egyéb költségei 

 

II.e. Forintszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei 

A forintszámlán bonyolított fizetési megbízások (forint és deviza) benyújtásának és teljesítésének rendjéről külön hirdetmény tartalmaz 
teljes körű információkat: „Tájékoztató a számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési (forint- és deviza) számláját érintő fizetési 
megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről”.  A Hirdetmény a bankfiókok ügyfélterében illetve a honlapon is megtekinthető 
(www.polgaribank.hu).   

 
 

III. FOLYÓSZÁMLÁHOZ KAPCSOLT HITELEK                    

 

 

Tranzakció megnevezése Alkalmazott árfolyam Forgalmi jutalék Külön forgalmi jutalék 

Forint számla terhére indított 
devizaforgalmi átutalás 

kedvezményes deviza 
eladási 

0,22% min. 3804 Ft, max. 124 959 Ft 0,3%, max. 6 000 Ft 

Forint számla javára érkező 
devizaforgalmi átutalás 

kedvezményes deviza 
vételi  

0,109% min. 2 169 Ft, max. 70 624 Ft - 

SEPA átutalás indítás papír 
alapon  

kedvezményes deviza 
eladási 

0,154%, min. 13 EUR  max. 195 EUR  0,3%,  max. 6.000 Ft* 

SEPA átutalás indítás 
elektronikusan   

kedvezményes deviza 
eladási 

0,134%,  min. 12 EUR max. 195 EUR  0,3%,  max. 6.000 Ft* 

Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre 0,109% min. 3 804 Ft, max. 124 959 Ft 0,3%, max. 6 000 Ft 

Forintszámla javára érkező forint átutalás külföldről jutalékmentes 

*  A Bank a terheléskor felszámolt, forintban megadott költségeket a számla devizanemében számolja fel. Az átváltás során a tranzakció felírásakor       
    érvényes MNB deviza közép árfolyamát használja. 

Egyéb deviza tételekhez kapcsolódó jutalék és díjtételek Jutalék mértéke Esedékesség 

Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség  külföldi bank által felszámított díj felmerüléskor 

Bankinformáció 4 513 Ft  felmerüléskor 

Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés külön bankári levelezés 0,109 %, min. 3 382 Ft  felmerüléskor 

Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax 
igénybevételével esetén felszámítandó díj (pl.: SWIFT igazolás) 6,68 EUR/oldal  felmerüléskor 

Sürgősségi felár (jelenleg nem igényelhető) 0,565%, min. 5 644 Ft  felmerüléskor 

Nem szokványos akkreditívek és garanciák miatt ill. túlzott 
részletezésért 

0,165 %, min. 4 888 Ft  felmerüléskor 

Váltók kezelési díja 2173 Ft felmerüléskor 

Áru felszabadítása (delivery order) 0,43%, min. 4 888 Ft  felmerüléskor 

Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 5644 Ft felmerüléskor 

• A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által 
felszámított jutalékok és költségek is. 

 Költségek: A devizaforgalmi megbízások után fizetendő díjakat a mindenkori pénzforgalmi jutalékon felül kell megfizetni. A díjakat a tranzakciókkal 
egyidejűleg számítjuk fel. A Bank a terheléskor felszámolt, forintban megadott költségeket a számla devizanemében számolja fel. Az átváltás során a 
tranzakció felírásakor érvényes MNB deviza közép árfolyamát használja.       

Vállalkozói folyószámlahitel irányadó kondícióit az Aktív Üzletági Hirdetmény tartalmazza. 
Vállalkozói kényszerhitel kamata: 28,00% 
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IV. EGYEBEK 

IV. a. Általános feltételek   

A Polgári Bank Zrt. csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását 
vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. A Polgári Bank Zrt. nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő 
késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 

A Polgári Bank Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket – a kapcsolódó szerződések és Általános 
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően - megváltoztassa, egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény ügyfélforgalmi 
helyiségeiben való közzétételéről. A módosítások a Polgári Bank Zrt. Üzletszabályzatának megfelelően lépnek hatályba. A jelen 
Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank az ügyféllel kötött egyedi megállapodása alapján eltérhet. 
 

Az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) az alábbi algoritmus alapján kerül kiszámításra: 
 
a) ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: 

Elhelyezett betét = �
(k + bv)i

1 + r x (ti/365)

n

i=1

 

ahol: 
n: a kamatfizetések száma, 
r: az EBKM értéke, 
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

 
b) ha a lejártáig hátralévő futamidő legalább 365 nap: 

Elhelyezett betét = �
(k + bv)i

(1 + r) (ti/365)

n

i=1

 

ahol: 
n: a kamatfizetések száma, 
r: az EBKM értéke, 
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 
 

A pénzforgalmi számlák látra szóló betéti kamata megegyezik az EBKM mértékével. 

IV. b. Betétbiztosítási feltételek   

A betétbiztosítás feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény tartalmazza 
(továbbiakban Hpt.).  

A Hpt. 212. § (1) bekezdése értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) által nyújtott biztosítás csak                   
a névre szóló betétre terjed ki. (2) Az OBA által nyújtott biztosítás - a 213. §-ban meghatározott kivétellel - a betétek számától                         
és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet - a) 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve 
állami helytállás nélkül, valamint - b) 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél 
helyeztek el. 
(3) Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott 
betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. (4) Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett - 
állami garanciával (helytállással) biztosított - betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően - az OBA által - biztosított. 

A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
tartalmazza. 

IV. c. Adózási feltételek  

Az elhelyezett összegek kamatát – mindenkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékű - kamatadó terheli.                             
A kamatadó mértéke 2016. január 01-től 15%. 
 Minden – magánszemélyeknek (őstermelőnek, társasházaknak) nyitott – hitelintézeti betét, folyószámla, bankszámla kamata adóköteles. 
Az adóköteles kamat utáni adót a Bank állapítja meg és fizeti be. A betétesek részére a „nettó” kamat kerül jóváírásra, így a kamattal 
kapcsolatban az NAV-val szemben elszámolási kötelezettségük nincs. Mentes a kamatadó hatálya alól a Gyámhatósági betét, a Start-
számla. 
Nem vesszük figyelembe  
 – kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot. 
 – jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú melléklete - a külföldi 

adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára. 
 

Polgári Bank Zrt. 


