2020. június 4.

Széchenyi Kártya Program
Államilag támogatott vállalkozói hitelkonstrukciók –
az egyes hiteltípusok egymásra épülnek, egyszerre is igénybe vehetők
•
•
•

•

Kedvező feltételrendszer,
Valamennyi forgalmazó hitelintézetnél egységes kondíciók
Kapcsolódó állami támogatások:
o
kamattámogatás
o
kezességi díjtámogatás
o
kezelési költségtámogatás (terméktől függően)
Fő biztosítékok: Garantőr intézményi kezességvállalás és a magánszemély
készfizető kezessége

Folyószámlahitel – Forgóeszközhitel - Beruházási hitel
FONTOS! Megfelelő célra megfelelő hiteltípus!

A PROGRAM ELEMEI
Széchenyi Folyószámlahitel „Klasszik”

szabad felhasználású folyószámlahitel
(jelenleg csak fennálló hitelkeret felülvizsgálata és meghosszabbítása lehetséges)

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel

forgóeszközhitel
munkabér megelőlegezésre, személyi jellegű ráfordításokra, ill. bármely egyéb személyi jellegű
kifizetésekre, juttatásokra

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz

szabad felhasználású folyószámlahitel
(Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan)

Széchenyi Likviditási Hitel

szabad felhasználású forgóeszközhitel
(számla nélküli finanszírozással, akár hitelkiváltásra is)

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

beruházási hitel
Ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés, üzletrész vásárlásra (generációváltás elősegítése),
hitelkiváltásra, átmeneti jogcímen tehergépjármű vásárlásra is

Agrár Széchenyi Kártya
Agrár Széchenyi Kártya Plusz

szabad felhasználású folyószámlahitel, likviditás biztosítására agrár vállalkozások részére

HITELINTÉZETEK
A Széchenyi Kártya Program konstrukcióit forgalmazó
Bankok:










Budapest Bank
Erste Bank
Gránit Bank
MKB
OTP Bank
Raiffeisen Bank
Sberbank
Takarékbank Zrt. által koordinált Takarékszövetkezetek / Bankok
UniCredit Bank

HITELÖSSZEG
FUTAMIDŐ
KAMATTÁMOGATÁS
NETTÓ KAMAT/ÉV

BIZTOSÍTÉK
GAZDÁLKODÁSI
MÚLT
Rendelkezésre
tartási idő (amíg
lehívható a hitel)
ÉS

Türelmi idő (csak
kamatfizetés,
tőketörlesztés NINCS!)

Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitel
MUNKAHELYMEGTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉG

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz
MUNKAHELYMEGTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉG

1-750 millió Ft, de max. átmeneti
limitszabályok szerinti korlát

1-100 millió Ft, de max. átmeneti
limitszabályok szerinti korlát

2 év

2 év

2,4 %

2,4 %

Fix 0,1%

Fix0,1%

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezessége,
feltételeknek megfelelő magánszemély
készfizető kezessége
100 MFt felett banki döntés szerint tárgyi
biztosíték bevonható

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezessége,
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezessége

1 teljes lezárt év (ill. hamarosan 2019. évben alakult vállalkozások)
Max 8 hónap

türelmi idő: kamatfizetésre
2020.12.31.,
tőketörlesztésre max 9 hónap

futamidővel megegyező

HITELÖSSZEG
HITELCÉL
FUTAMIDŐ

KAMATTÁMOGATÁS
NETTÓ KAMAT/ÉV

BIZTOSÍTÉK
GAZDÁLKODÁSI
MÚLT

Széchenyi Likviditási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

1- 250 millió Ft, de max. átmeneti
limitszabályok szerinti korlát

1-1000 millió Ft, de max. átmeneti
limitszabályok szerinti korlát

Szabad felhasználású
(forgóeszközhitel kiváltásra is)
Max. 3 év

Beruházás + piaci árazású beruházási hitelek
kiváltása + üzletrész vásárlás

2,3 %

átmeneti jogcímen max. 6 év
csekély összegű max. 10 év
4%

Fix 0,2%

Fix 0,5%

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
kezessége, feltételeknek megfelelő
magánszemély készfizető
kezesség

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezessége,
feltételeknek megfelelő magánszemély
készfizető kezesség,
tárgyi biztosíték

1 teljes lezárt év (ill. hamarosan 2019-ben alakult vállalkozások)
rendtart: max 8 hónap

Rendelkezésre
tartási idő ÉS
Türelmi idő

türelmi idő:
kamatfizetésre 2020.12.31.,
tőketörlesztésre max 9 hónap

rendtart: max 23 hónap
türelmi idő: kamatfizetésre 2020.12.31.,
tőketörlesztésre max 24 hónap

Agrár Széchenyi Kártya
ÉS

Agrár Széchenyi Kártya Plusz
•

Igénylők köre: egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó
(családi gazdaság vezetője), erdőbirtokossági társulat, gazdasági társaság, egyéni cég,
ill. szövetkezet

•

Hitelcél szerinti tevékenység: eltérő jogcímen nyújtott támogatás (agrár/ halászati/
általános)

Agrár Széchenyi Kártya

Agrár Széchenyi Kártya Plusz

500 ezer - 100 millió Ft

500 ezer-200 millió Ft

HITELÖSSZEG
Maximális hitelösszeg: árbevétel max. 35%-a

1, 2 vagy 3 év

FUTAMIDŐ
KAMATTÁMOGATÁS
NETTÓ KAMAT/ÉV

BIZTOSÍTÉK
GAZDÁLKODÁSI
MÚLT

4 % /év

Teljes kamattámogatás

1,05%

0,%

(1 havi BUBOR= 1,05 % esetén
(2020.04.30.))

25 MFt-ig: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége,
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása,
50 MFt fölött tárgyi biztosíték is szükséges
Legalább egy, 25 millió fölötti hiteligénylés esetén két
teljes lezárt év

Igénylés menete:
1. Találja meg a vállalkozásához legközelebb eső Regisztráló Irodát az
irodakereső segítségével!
2. A megfelelő hitelkonstrukció kiválasztása
3. Az adott hiteltípus igénybevételi feltételeinek ellenőrzése
4. Forgalmazó hitelintézet kiválasztása
5. Kérelemcsomag összeállítása
6. Kérelemcsomag benyújtása a regisztráló irodában
7. Hitelbírálat - az ügyfél által választott hitelintézetnél
8. Hitel- és biztosítéki szerződés megkötése a hitelintézetnél
9. Folyósítási feltételek teljesítését követően folyósítás, rendelkezésre tartás
Regisztráló irodai munkatársaink készséggel segítenek
már az előzetes tájékozódáskor és a vállalkozás céljainak legmegfelelőbb hitel típus
kiválasztásában is!

Az igénylés benyújtásához szükséges általános dokumentumok:
•
•
•
•
•
•

Vállalkozási formának és a konstrukciónak/hiteltípusnak megfelelő igénylési lap
SZJA/EVA/KATA bevallás, főkönyvi kivonatok
nemleges adóigazolás
Az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai
Kezes(ek) okmányai fénymásolatban
Nyilatkozat és kezesi záradék(ok)

Az igényléshez még szükség lehet:
Cégkivonat, Társasági szerződés vagy Vállalkozói igazolvány
• Bankszámlakivonat
• ASZK és ASZK Plusz esetén: MÁK által kiadott igazolás Ügyfél-azonosító számról
•

GYAKORLATI TANÁCSOK







Szabad támogatási keret rendelkezésre állása
A folyószámlahitel meghosszabbítható – az erre vonatkozó kérelmet időben szükséges
benyújtani
Futamidő alatt: A vállalkozás működésében bekövetkező változás esetén időben célszerű
egyeztetni a hitelnyújtóval
Futamidő alatt: a kötelező számlaforgalom teljesítési kötelezettség teljesítése
Állami támogatás feltételei:
o Rendezett munkaügyi kapcsolatok
o Lejárt köztartozás
o Csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás
o Átlátható szervezet, stb.

KÖSZÖNJÜK A
FIGYELMET!
KAVOSZ Zrt.
ugyfelszolgalat@kavosz.hu
www. kavosz.hu

