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H I R D E T M É N Y 
 

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére 

vezetett devizaszámla kondíciói 

I.  Általános feltételek 

A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Bank bejelentett módon aláírt megbízások lebo-

nyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget.  

A Bank nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért, 

bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 

A Bank 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 Bank Üzletszabályzatának 

megfelelően lépnek hatályba.  

A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet. 

II. Valuta, deviza árfolyamok 

Az adott napon érvényes valuta, devizaügyletekre vonatkozó deviza árfolyamokat a Bank teszi köz-

zé. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy naponta többször is árfolyamot jegyezzen. Az árfo-

lyamtáblákat külön Hirdetmény tartalmazza. 

A Bank az MNB által jegyzett hivatalos devizaárfolyamokat alkalmazza mindazon esetekben, 

amelynél jogszabály vagy hatósági előírás ennek kötelező alkalmazását előírja. Azokra az esetekre, 

amelyeknél a hivatalos árfolyam alkalmazása nem kötelező a Bank a saját hatáskörében képzett 

árfolyamokat használja.  

A Bank EUR, USD, GBP, CHF devizanemekben nyit és vezet számlát, és fogad el  betétlekötésre 

megbízást. A Bank a nemzetközi fizetési forgalomba a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-én 

(levelező bankon) keresztül kapcsolódik. A Bank kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízá-

sokat, melyekben a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál nostro számlával rendelkezik: EUR, 

USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN. Forint átutalást külföldre indítani csak 

papír alapon benyújtott megbízás esetén lehetséges, mely tranzakcióval külföldi bank által vezetett 

számlára lehet megadott forintösszeget átutalni. Külföldi forint átutalás csak akkor lehetséges, ha a 

kedvezményezett számlát vezető bank kezel forint számlákat. Ennek a feltételnek meglétéről a ked-

vezményezettnél tud érdeklődni.   
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III. Devizaszámlák kamatozása 

A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos bá-

zison értendő.  A Bank a lakossági, pénzforgalmi és az elkülönített számlák után járó kamatokat 

minden év végén (december 31-én), a lekötött betétek után járó kamatokat lejáratkor vagy a bank-

számla megszüntetésekor írja jóvá. 

A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik. 

Devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. A lekötéskori 

kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás).  Lekötési időtartam: 1, 3, 6 

és 12 hónap. Lekötés idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után ka-

mat nem jár. Lekötés esetén minimum leköthető összeg nem kerül meghatározásra.  

KAMAT MÉRTÉKEK 

Az érvényes devizabetéti kamatok a következő devizanemekre vonatkozóan kerülnek meghatáro-

zásra: EUR, GBP, USD, CHF 

 
Devizanem EUR GBP (%) USD (%)  CHF 
Kamat % EBKM%  % EBKM%  % EBKM%  % EBKM%  
látra szóló 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Gyámhatósági 
betét**  

látraszóló kamata 
Mindenkor érvényes 3 hónapra lekötött deviza betét  

kamatával egyezik meg.  

1 hónap* 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.20 0.05 0.05 

3 hónap* 0.35 0.35 0.50 0.51 0.25 0.26 0.15 0.15 

6 hónap* 0.50 0.51 0,50 0.51 0.40 0.41 0.15 0.15 

12 hónap* 0.50 0.51 0.75 0.75 0.70 0.71 0.20 0.20 

 

*Csak bankfiókban leköthető betét. Folyamatos elhelyezéssel (csak tőke, tőke és kamat) is nyitható. 

Folyamatos elhelyezéssel nyitott lekötési megbízás esetén a fordulónapon érvényes Hirdetmény 

szerinti betét kondíció szerit kamatozik tovább. 

** Díjmentes számla, a Bank nem számol fel a forgalmi műveletek után díjakat, valamint számlave-

zetési díjat. 

 

 

 

 
IV.  Kamatadó 
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A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján 

jóváírt/tőkésített kamat, azaz a bankszámlára (látra szólóra és lekötöttre egyaránt) a Bank által fize-

tett kamat. 

Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a társasházakat is – bankszámla 

kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 16 %. 

A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Bank külföldi pénznemben vonja 

le. A kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja. 

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. 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény értelmében 2013. augusztus 1-jét 

követően megszerzett kamatjövedelem után a kamatadó mellett további 6%-os egészségügyi hozzá-

járulás (EHO) fizetési kötelezettség keletkezik. Amennyiben a kamatjövedelem juttatását megala-

pozó időszak 2013. augusztus 1-je előtt kezdődik, de a jövedelem megszerzésének időpontja (a ka-

mat, hozam jóváírása) 2013. augusztus 1-jét követő időpontra esik, akkor a 6%-os EHO-t időará-

nyosan, csak a 2013. augusztus 1-jét követően megszolgált kamatjövedelem után kell megállapítani. 

Bővebb információ a Bank ügyfélterében és honlapján (www.polgaritakarek.hu) közzétett EHO 

tájékoztatóban található.  
 

V. Betétbiztosítási feltételek 

A betétbiztosítás feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozá-

sokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény tartalmazza.  

Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás csak a névre 

szóló betétre terjed ki. Az Alap által nyújtott biztosítás - a 213. §-ban 

meghatározott kivételekkel - a betétek számától és pénznemétől függetle-

nül kiterjed minden olyan betétre, amelyet 

a) a) 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, il-

letve állami helytállás nélkül, valamint 

b) b) 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül az 

Alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el. 

 Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibo-

csátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. 
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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. 

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban 

állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, 

valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, 

tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvé-

delmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezető állású sze-

mélye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos 

tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozói, az előző pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó 

szervezet által elhelyezett, és a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a 

felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.  

Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét szemé-

lyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki 

kártalanításként. Amennyiben a betéthez kedvezményezett van rendelve, akkor a kedvezményezetti 

státuszt biztosító feltétel bekövetkezésétől kezdve az OBA kártalanításra kizárólag a kedvezménye-

zett, azaz a betét akkori tulajdonosa jogosult. 

 A kártalanítás értékhatárát tehát a törvény euróban állapítja meg, a kifizetés azonban Magyarorszá-

gon forintban történik. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg 

megállapítása úgy történik, hogy az OBA a százezer eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző 

napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott 

forint összegig fizet kártalanítást. Közös betét esetén a meghatározott kártalanítási összeghatárt a 

kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg 

számítása szempontjából – eltérő szerződési kikötés hiányában – a betét összege a betéteseket azo-

nos arányban illeti meg. 

A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak tartalmazzák. 

 

 

 

 

VI.  Devizaszámla vezetéshez kapcsolódó díjak, jutalékok 

A Bank a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti juta-
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lékokat számolja fel. 

A meghirdetett jutalékok csak a szokásos ügymenettel bonyolított standard műveletekre vonatkoz-

nak. Különleges ügyletek esetén a jutalékok külön megállapodás tárgyát képezik. 

A jutalékok és díjak a számlavezetés devizanemében a megbízás devizaösszege alapján kerülnek 

felszámításra.  

A Bank számlavezetési tevékenység végzése után díjat és zárlati költséget számít fel, melyeket ha-

vonta a hóvégi zárás keretében terheli a számlára. A pénzforgalmi szolgáltatások (készpénzfelvét, 

átutalás stb.) után felszámított díjak, illetve az egyéb költségek/díjak a díjfizetés alapjául szolgáló 

események felmerülésének napján kerülnek elszámolásra a számlán.  

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 megter-

helni, kényszerhitel alszámlát nyit, melynek kamata 11%. 

 

 

VII.  Banknál vezetett devizaszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei 

1. A Bank a deviza átutalási megbízásokat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. SWIFT rend-

szerén keresztül teljesíti. 

2. Befogadási határidők: 

2.a. A Bank az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra a bankon kívüli papír alapon 14 óráig benyújtott 

megbízásokat vállalja. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon érkezett-

nek tekinti. 

2.b. A Bank az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra a bankon kívüli elektronikus úton 14 óráig benyúj-

tott megbízásokat vállalja. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon ér-

kezettnek tekinti. 

2.c. A Bank az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra a bankon belüli papír alapon 16 óráig (pénteken 13 

óráig) benyújtott megbízásokat vállalja. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő 

munkanapon érkezettnek tekinti. 

2.d. A Bank az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra a bankon belüli elektronikus úton 18 óráig benyúj-

tott megbízásokat vállalja. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon ér-

kezettnek tekinti. 
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3. A Bank kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az esedékesség napján az 

ügyfél gondoskodott. 

4. A Bank a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az ügyfél 

számláján terheli, és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felé, aki a 

megbízást az alábbi valuta napokkal teljesíti: 

- a konverzió nélküli EUR, USD devizanemben teljesítendő megbízásokat T+1; 

- a konverzió nélküli egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2; 

- a konverziós EUR és USD devizanemben teljesítendő megbízásokat T+1; 

- a konverziós egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+3 nap. 

 

5. A fentiektől eltérő - rövidebb - a sürgős státuszú tételek teljesítési határideje. A sürgős státusszal 

indított megbízásokat - sürgősségi díj felszámítása mellett - a Bank T+1. valutanappal teljesíti az 

alábbi esetekben: 

- 8.00-ig benyújtott (és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-hez 8.30-ig továbbított) 

egyéb devizanemekben teljesítendő konverzió nélküli megbízások. 

- 8.00-ig benyújtott (és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-hez 8.30-ig továbbított) 

egyéb devizanemekben teljesítendő konverziós megbízások, 

- A 12 óráig (pénteken: 11 óráig) egyéb devizanemekben teljesítendő konverzió nélküli meg-

bízások külön fedezet mellett . (Amennyiben a Bank nem tud T+1 valutanapra fedezetet bizto-

sítani, úgy a megbízás T+2 valutanappal teljesül, sürgősségi díj felszámítása nélkül.) 

6. A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a Bank által meghatározott 

T. munkanapon érvényes Devizaügyletekre vonatkozó deviza eladási/vételi árfolyamon átszámított 

ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre.  

 

7. A kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, sürgősségi felár és árfolyam 

alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

 

 

  USD/EUR egyéb devizanemek (nem USD/EUR) árfolyam 
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teljesítés 

valutanapja 

sürgősségi 

felár 

teljesítés valuta-

napja 
sürgősségi felár 

normál konverzió nélküli T+1 - T+2 - - 

normál konverziós T+1 - T+3 - 
T. munkanapi 

deviza 

8.00-ig beérkező sürgős, 

konverzió nélküli 
T+1 - T+1 sürgősségi felár - 

8.00-ig beérkező sürgős, 

konverziós 
T+1 - T+1 sürgősségi felár 

T. munkanapi 

deviza 

12.00-ig (pénteken: 

11óráig) beérkező sürgős, 

konverzió nélküli 

T+1 - T+1/T+2* 
sürgősségi felár 

csak T+1 esetén 
- 

12.00-ig (pénteken: 

11óráig) beérkező sürgős, 

konverziós 

T+1 - T+1/T+2* sürgősségi felár 
T. munkanapi 

deviza 

* A Bank külön fedezetbiztosítása függvényében 

8. 50.000 EUR feletti (illetve azzal megegyező összegű) számla konverzió esetében történhet a 

konverzió egyedi árfolyammal is, ez esetben a tranzakció jutalékainak mértéke egyedi megállapo-

dás tárgyát képezik.  

9. A konverzió történhet: 

− Ügyfél saját forint és devizaszámlái közötti átvezetéssel, 

− Devizaszámláról eltérő valutanemben, illetve Ft-ban történő kifizetéssel, 

− Devizaszámlára eltérő valutanemben, illetve Ft-ban történő befizetéssel. 

 

10. A Bank az Ügyfél devizaszámlája javára érkező devizaösszegeket a Magyar Takarékszövetke-

zeti Banknál vezetett nostro számláján történő jóváírással megegyező munkanapon írja jóvá                

− EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner 

bank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal ( kamat-

nappal). 

− EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner 

bank értesítésével megegyező értéknappal ( kamatnappal). 

Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés 

napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal egyező értéknappal kerül jóvá-
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írásra.  

11. A SWIFT rendszeren keresztül 13 óráig beérkező deviza átutalási megbízásokra vállalja a Bank 

a 10. pont szerinti teljesítési határidőt, a záró időpont után beérkező átutalásokat a következő mun-

kanapon érkezettnek tekintjük. 

12. A Számlatulajdonosok által tárgynapi teljesítésre benyújtott, a Banknál vezetett fizetési számlá-

ra indított fizetési megbízások tárgynapon kerülnek a címzett számlán lekönyvelére.  

13. A bejövő átutalások ellenértékei deviza számla esetében az ügyfél számláján történő jóváírás  

munkanapján érvényes Bank Devizaműveletekre vonatkozó deviza vétel/eladás árfolyamokon ke-

rülnek kiszámításra. 

14. A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében 

vonja le.  

15. Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: 

 EGT állam pénznemében 
Nem EGT állam 

 pénznemében 

EGT-n belül – konverziós SHA, OUR SHA, OUR 

EGT-n belül – nem konverziós SHA SHA, OUR 

EGT-n kívüli – konverziós   SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN 

EGT-n kívüli – nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN 

EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finn-

ország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolor-

szág, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Norvégia. Lichtenstein, Izland  

Érintett pénznemek a megbízás teljesítése szempontjából:.              . 

EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF  

EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD 

Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza 

átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költség-

viseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:  

− EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségvi-
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seléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel, 

− EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalá-

sok esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a 

Bank a megbízást SHA költségviseléssel teljesíti. 

    A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 

o megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli 

saját bankja / levelezőbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a 

megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a 

teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből 

kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a ked-

vezményezett számláján.  

o kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbí-

zó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki 

bankköltségét a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbí-

zás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számla-

vezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvez-

ményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfele-

lően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül 

jóváírásra a kedvezményezett számláján.  

o megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbí-

zó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki 

bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja – saját jutalé-

kának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a 

megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a 

kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan – a kedvezményezett bank ter-

helése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján 

KÖLTSÉGEK DEVIZASZÁMLÁK ESETÉN 
Az EURO-ban feltüntetett költségek,díjak az adott folyószámla devizanemében kerülnek elszámo-

lásra. Az itt figyelembe veendő konverziós tényező: 

1 EURO =1,5 USD 

1 EURO = 0,9 GBP 

1 EURO = 1,1 CHF 
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A kondíciós listában foglalt tételeken felül a Számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolítá-

sába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is, kivéve, ha a 

megbízás ellentétes kikötést tartalmaz. 

A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása és a jogi szabályozói környezet vál-

tozása. 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 + 0,3% max. 6.000.- Ft, illetve készpénzfelvétel esetén 

+0,6% megjelöléssel kerül feltüntetésre.  
 

Havi számlakivonat bankfióki átvétellel díjmentes 

Havi számlakivonat kiküldése postai úton díjmentes 

Napi számlakivonat (pénzforgalmi számla esetén) 

 bankfióki átvétellel 
díjmentes 

Számlakivonat kiküldése e-mail címre  díjmentes 

Számlakivonat másolat díja 2,2 EUR 

Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő géptáv-

író/telefax igénybevétele esetén felszámítandó díj (pl.: 

SWIFT igazolás) 

6,5 EUR/oldal 

Elhalálozási rendelkezés díjmentes 

Bankinformáció 11 EUR 

Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén 2,2 EUR 

Bejelentett készpénz felvétel elmaradása 
0,22 % min. 1 EUR  

max 159 EUR  

A Bank a valuta kifizetési igényt EUR-ban 2.000 EUR összegig tárgynapon teljesíti. Ezen értékhatárt meghaladó illetve 

más devizanemben (melyekre a Bank valutaárfolyamot jegyez) történő készpénzfelvételi igényét a számlatulajdonosnak 

a kifizetést megelőző 2 munkanappal korábban írásban kell jeleznie.  A Bank amennyiben nem történt bejelentés, és 

lehetősége van rá, dönthet a készpénz felvétel teljesítéséről. 

Fénymásolat készítése 0,27 EUR/oldal 

Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség  a partnerbank által felszámított díj 

Sürgősségi felár 0,55%, min. 35 EUR 

Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése  33 EUR 

A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő módo-

sításokkal kapcsolatos levelezés költsége, levelenként 
16,5 EUR 
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Devizaszámla-vezetés kondíciói természetes személyek részére 

   

  

 

 

 

Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és 

díjak  

Konverziós nem konverziós 

jutalék mértéke alkalmazott jutalék mértéke 

Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között 
deviza vételi / 

deviza eladási 

0,21% (hiteltörlesztés 

esetén díjmentes) 
díjmentes 

Átvezetés ügyfél saját forint számlájára  deviza vételi  díjmentes ---- 

Átutalás bankon belül ügyfelek deviza számlái 

 között 

deviza vételi /  

deviza eladási 

0,13%, min. 1EUR 

max 137 EUR 

+0,3% max. 6000 Ft 

Átutalás bankon belül ügyfelek forint számlájára   deviza vételi 

0,13%, min. 1 EUR 

max 137 EUR           

+ 0,3% max. 6000 Ft 

--- 

Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél forint 

számlájáról  
 deviza eladási díjmentes --- 

Átutalás indítása bankon kívül 
 deviza vételi /  

deviza eladási 

0,26 % min. 11 EUR  

max. 163 EUR + 0,3% max. 6000 Ft 

Átutalás jóváírása bankon kívülről  
 deviza vételi/ 

deviza eladási 

3,17 EUR 

 

Pénztári befizetés valuta (bankjegy) érme 
 valuta vételi/ 

deviza eladási 
díjmentes 

Pénztári kifizetés valuta (bankjegy) 
 deviza vételi / 

valuta eladási 

0,37 % min. 1 EUR  

max. 163 EUR  

+0,6%  

0,32% min. 1 EUR  

max 163 EUR 

+0,6% Ft 

Számlavezetési díj  0,55 EUR/ látraszóló devizaszámla/hó,  

Internetbank szolgáltatás havi díja 1 EUR/hó  

SMS-Info szolgáltatás havi díja 1 EUR/hó  
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Devizaszámla-vezetés kondíciói nem természetes személyek részére 

Számlavezetési díj  8,2 EUR/ látraszóló devizaszámla/hó  

Internetbank szolgáltatás havi díja 2,2 EUR/hó) 

SMS-Info szolgáltatás havi díja 2,2 EUR/hó) 

 

Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és 

díjak  

Konverziós nem konverziós 

alkalmazott jutalék mértéke  

Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között 
 deviza vételi /  

deviza eladási 

0,21% (hiteltörlesztés 

esetén díjmentes) 
díjmentes 

Átvezetés ügyfél saját forint számlájára  deviza vételi  
díjmentes 

 
--- 

Átutalás bankon belül ügyfelek deviza számlái kö-

zött 

 deviza vételi /  

deviza eladási 

0,13%, min. 1EUR 

max 137 EUR + 0,3% max. 6000 Ft 

Átutalás bankon belül ügyfelek forint számlájára    deviza vételi 

0,13%, min. 1 EUR 

max 137 EUR            

+ 0,3% max. 6000 Ft 

--- 

Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél forint 

számlájáról 
 deviza eladási díjmentes --- 

Átutalás indítása bankon kívül 
 deviza vételi /  

deviza eladási 

0,26 % min. 11 EUR  

max. 163 EUR + 0,3% max. 6000 Ft 

Átutalás jóváírása bankon kívülről  
deviza vételi /  

deviza eladási 

3,17 EUR 

 

Pénztári befizetés valuta (bankjegy) érme 
 valuta vételi /  

deviza eladási 
díjmentes 

Pénztári kifizetés valuta (bankjegy) 
 deviza vételi / 

valuta eladási 

0,37 % min. 2,2 EUR  

max. 163 EUR           

+ 0,6%  

0,37% min.2,2 EUR  

max 163 EUR + 

0,6% 

Polgári Bank Zrt. 

 

Elkülönített alszámla kondíciói 

 

A fel nem tüntetett díjak tekintetében a főszámla kondíciói 

érvényesek 

számlavezetési díja díjmentes 

Látraszóló napi kamat (változó kamatozású)  

Kamatelszámolás:havonta, a hónap utolsó napján 
A mindenkori 3 hónapra lekötött deviza betét kondíció szerint 


