
Bankkártya Hirdetmény 
A Polgári Bank VÁLLALKOZÓI számlatermékeihez.  

Érvényes: 2020.04.15. 

Díjak 

esedékessége 

  MC Unembossed Business 

(2019.04.01. előtt 

MasterCard Electronic 

Business 4, 5,7,8) 

MasterCard 

 Business 4 ,5,6,,8 

Kártyadíjak 

Éves díj2 

Előállítás 

napján és 

évfordulókor 

2 000 Ft 8 000 Ft 

Gyártási díj 1 
Új plasztik 

kibocsátásakor 
1 000 Ft 1 000 Ft 

Opcionális biztosítás havi díja 
 

- 

Nem kapcsolódik 

utasbiztosítás 
Éves díj tartalmazza 

Kártya letiltás díja Letiltáskor 0 Ft 0 Ft 

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor 1480 Ft 1480 Ft 

Tranzakciós díjak 

Vásárlás  
Tranzakció 

napján 
0 Ft 0 Ft 

ATM kp. felvét (saját)  
Tranzakció 

napján 1,0%+100 Ft 1,0%+100 Ft 

ATM kp. felvét (integrációs) 
Tranzakció 

napján 1,0%+100 Ft 1,0%+100 Ft 

ATM kp. felvét (belföldi idegen) 
Tranzakció 

napján 1,5%+300 Ft 1,5%+300 Ft 

ATM kp. felvét külföldön 
Tranzakció 

napján 1,5% + 300 Ft 1,5% + 300 Ft 

ATM egyenleg lekérdezés  
Tranzakció 

napján 60 Ft 60 Ft 

Készpénzbefizetés boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATM-nél3 

 

Tranzakció 

napján 

 

0,70%, min. 500 Ft, max. 10.000 Ft 

visszavonásig kedvezményesen 0 Ft 

Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 
Tranzakció 

napján 
Nem lehetséges 1,5%+300 Ft 

Kp. felvét postán-POS terminál 
Tranzakció 

napján 

Nem lehetséges  

1,5%+300 Ft 

Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 
Tranzakció 

napján 
Nem lehetséges 

1,5% + 300 Ft 

Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül 
Tranzakció 

napján 
60 Ft 

Mini kivonat lekérdezése ATM-en keresztül ( saját vagy integrációs ATM-en 

elérhető szolgáltatás) 

Tranzakció 

napján 
300 Ft  

2020. január 31-ig: 0 Ft 

Bankkártya szolgáltatáshoz kapcsolódó további díjak 

Bankkártya átvétele a Bankfiókban Átvételkor 0 Ft 

90 napon belül át nem vett bankkártya díja 
90. napot 

követően 
1200 Ft 2020. január 31-ig: 0 Ft  

Limitmódosítási díj 
Tranzakció 

napján 
300 Ft 2020. január 31-ig: 0 Ft 

PIN kód módosítás díja Gyártáskor 300 Ft 2020. január 31-ig: 0 Ft 

PIN kód újragyártás díja Gyártáskor 600 Ft 

Kártyapótlás, újragyártás díja- (adatmódosítás, sérülés esetén) Gyártáskor éves díjnak megfelelő összeg 

Kártyalimitek – Az aggregált limit 2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra 

Napi ATM limit  300 000 Ft 500 000 Ft 

Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együtt)  500 000 Ft 1000 000 Ft 
 

 

1Bankkártyaigényléshez a Bankszámlán elhelyezendő az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Nem tartalmazza a Bankkártya - Ügyfél 

által megadott címre történő - postázási költségét. 

 

2Az éves díj a kibocsátás / újragyártás évében a kártyakibocsátás és kártyagyártás költségét jelenti, melynek értelmében kártyaszerződés felmondásából 

adódóan a kibocsátással újragyártással nem érintett években az éves díj időarányosított része jóváírásra kerül az ügyfél számláján. 
3A boríték nélküli készpénzbefizetés a Hitelintézetnél vezetett élő, nem zárolt forint bankszámlákhoz kibocsátott aktív bankkártyával vehető igénybe. 

Lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával nem lehetséges. A befizetésre alkalmas címletek: 500 Ft, 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 Ft, 

20.000 Ft. ATM készpénzbefizetési limit: A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizethető bankjegyek 

darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet. 
4 A Polgári „S”, „M”, „L”, „XL” „Agro”, „Társas”, „Jogász”, „Non-Profit” és „0-Ft-os” vállalkozói számlacsomagokhoz rendelhető kártyák: MC Unembossed 

Business és MC Business kártyák. A kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények a mindenkor hatályos Passzív üzletági Vállalkozói Hirdetményben találhatóak 

meg. 
52019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon igénybe vehető szolgáltatásokat, a terminálok 

leszerelésre kerülnek. Ezen időpontot követően nem biztosított a POS terminálnál történő bankpénztári készpénzfelvétel (saját és integrációs), illetve a 

bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját és integrációs) tranzakció típusok végrehajtása. 
6A 2019. március 20. napján vagy azt követően megkötött MasterCard Business típusú bankkártya igénylésére vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a 

Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Ezen időpont előtt létrejött MasterCard Business típusú kártya igénylésére 

vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártásakor a Bank érintő funkcióval ellátott 

bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére 
72019. április 1. napjától MasterCard Electronic Business típusú bankkártya igénylésére nincs lehetőség, a termék kivezetésre kerül. A 2019. április 1. napja 

előtt létrejött MasterCard Electronic Business típusú bankkártya szerződések esetén, amennyiben a bankkártya újragyártására vagy pótlására                          

2019. április 1. napját, lejáratkori megújítására 2019. május 1. napját követően kerül sor, úgy a megújított, újragyártott vagy pótolt bankkártya 

MasterCard Unembossed Business típusú lesz, ugyanakkor a rá vonatkozó kondíció megegyezik az előd MasterCard Electronic Business bankkártya 

kondícióival.  



 
8 A 60/2020. (III.23.) Korm. rendeletnek megfelelően a PIN kód nélküli érintéses vásárlási limit 5.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra emelkedik. Bizonylatot csak a 

kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz 

kapcsolódó) eltérő lehet. A bankkártya kibocsátó az adott kártyával egymást követően végrehajtott, összességében 45.000 Ft összegű, PIN kód nélküli vásárlás 

után, továbbra is ügyfélhitelesítést kér. A POS terminál beállítástól függően ebben az esetben vagy a PIN kód megadását kéri az eszköz, vagy kérheti a kártya 

chip-olvasóba helyezését, 15.000 Ft alatt is. 

 

A Hirdetmény módosításai dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 
 


