Kedvezményes
hitelkonstrukciók az MKB-tól
a vállalkozásoknak

Ginzer Ildikó

NHP Hajrá Hitelprogram
•
•
•

Új beruházások,
Forgóeszközhitelek
Támogatás előfinanszírozó hitelek
nyújtása

MFB Versenyképességi Hitelprogram
•
•
•

•

Beruházás,
Forgóeszköz finanszírozás,
Befektetett pénzügyi eszköz (például
üzletrész, részvény) vásárlása,
Hitelkiváltás

GHG Krízis kezességi program
•

90%-os kezesség KKV-k és
Nagyvállalatok számára

Széchenyi Kártya Program

EXIM Kárenyhítő Program
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•

Forgóeszköz és beruházási hitelek
átmeneti, súlyos likviditáshiány esetére

Kedvezményes programok
Bankunknál a KKV szegmens részére ajánlott
támogatott konstrukciók teljes palettája elérhető

•
•
•
•
•

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Széchenyi Munkahelymegtartó hitel
Széchenyi Likviditási hitel
Széchenyi Beruházási hitel Plusz
Agrár Széchenyi Kártya Plusz

Melyik termékre van szüksége a
vállalkozásomnak?
Kisvállalat
Rövid lejáratú
finanszírozás

Középvállalat

Közép/hosszú lejáratú
finanszírozás

Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plusz

Széchenyi Beruházási hitel Plusz

Széchenyi Munkahelymegtartó
hitel

NHP Hajrá Beruházási hitel

Széchenyi Likviditási hitel

Vidékfejlesztési Program
konstrukció

Agrár Széchenyi Kártya Plusz
Megoldás és 1X1-es
termékcsalád

Hektár Plusz termékcsalád

Rövid lejáratú
finanszírozás

Közép/hosszú lejáratú
finanszírozás

NHP Hajrá Forgóeszköz hitel

NHP Hajrá Beruházási hitel

NHP Támogatás előfinanszírozó
hitel
Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plusz
Széchenyi Munkahelymegtartó
hitel
Széchenyi Likviditási hitel

Széchenyi Beruházási hitel Plusz
Exim Kárenyhítő Beruházási hitel
MFB Versenyképességi
Hitelprogram

Agrár Széchenyi Kártya Plusz
Betétfedezetű hitelek
Megoldás és 1X1-es
termékcsalád

Termékválasztó

Exim Kárenyhítő forgóeszköz
hitel
MFB Versenyképességi
Hitelprogram
3

NHP Hajrá

Az NHP Hajrá termékeit azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
•

A 2004. évi XXXIV. KKV törvénynek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k igényelhetnek NHP Hajrá forrást (ide nem értve a 250 fős létszámkorlátot).

•

Fontos, hogy a KKV definíciónak való megfelelést első körben az Ügyfélnek kell megállapítania, és arról nyilatkoznia is kell, a Bank itt csak
a tőle elvárható mélységig ellenőrizheti a KKV státusznak való megfelelést.

•

A vállalkozásnak cégcsoport szinten, tehát kapcsolt és partnervállalkozásaival együtt kell megfelelnie a KKV definíciónak.

•

A tulajdonosi körben lévő külföldi érdekeltség önmagában nem kizáró ok.

•

Állami és önkormányzati tulajdon nem érheti el vagy haladhatja meg a 25%-ot (közvetetten sem), a teljes futamidő alatt.

•

A vállalkozás természetes növekedése következtében kinőheti a KKV státuszt a hitel futamideje alatt.

Ügyfél kritériumok

•

Az NHP Hajrá program 2020.04.20-tól elérhető Bankunk kínálatában, ezzel párhuzamosan az MNB az NHP Fix program 2020.05.29-i kivezetése
mellett döntött.

•

A konstrukció évi maximum 2,5%-os kamatteher mellett hitelezhető tovább a program feltételeinek megfelelő vállalkozásoknak.

•

Elérhető hitelcélok: új beruházások, forgóeszközhitelek és támogatás előfinanszírozó hitelek nyújtása, előbbi estén legfeljebb 20, utóbbi
kettő esetén legfeljebb 3 éves futamidővel.

•

Egy cégcsoport legfeljebb 20 milliárd forintot vehet igénybe NHP Hajrá keretében (a minimum hitelösszeg 1 millió forint).

•

Az egyes összegeket az Ügyfelek legfeljebb 3 évig hívhatják le Bankunktól – akár több részletben – azzal, hogy az első lehívásnak a
szerződéskötéstől számított 1,5 éven belül meg kell történnie.

•

300 millió forint alatti ügyleteknél az MNB legfeljebb 10 munkanapot biztosít a hitelbírálatra.

•

NHP Hajrá keretében nem váltható ki semmilyen kamattámogatott, refinanszírozott beruházási hitel (pl. EXIM, MFB, SZKP).

•

Az NHP Hajrá mögé Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és AVHGA kezességvállalása opcionálisan bevonható.

•

A vállalkozás által saját forrásból kifizetett számlák utófinanszírozására legfeljebb 120 napon belül van lehetőség.

•

A biztosítékok köre egyedileg kerül meghatározva és futamidő közben módosítható.

Általános információk

•

Beruházás finanszírozása:
•

Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére, üzletrész vásárlásra van lehetőség a program keretében.

•

Lakó- és üdülőingatlan finanszírozása és a beruházás tárgyának bérbeadása csak korlátozások mellett lehetséges.

•

A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.

•

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan
személyszállítás.

Beruházási hitel

•

Forgóeszköz finanszírozása:
•

Forgóeszközhitel csak az MNB által megadott limit mértékéig nyújtható.

•

A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a KKV a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül)
használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is.

•

A program keretében nyújtott forgóeszközhitel futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet.

•

Rulírozó és nem rulírozó formában is elérhető.

•

A hitelfelvételkor meghatározott limitet évente szükséges felülvizsgálni (szükség esetén módosítani), és negyedéves monitoringkor is
ellenőrizni kell a megfelelést. Amennyiben előzetes számok alapján került megállapításra a limit, akkor a monitoringok során köteles a Bank a
limitet felülvizsgálni a később beérkezett év végi számok alapján.

Forgóeszköz hitel

•

Támogatás előfinanszírozás:
•

Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen
támogatásokhoz kapcsolódó – akár nemzeti forrásból – folyósított nemzeti támogatások előfinanszírozására van lehetőség.

•

A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására nyújtható hitel amelyet a KKV már elnyert vagy olyan normatív támogatás, amelyre a
KKV jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre.

•

A támogatás folyósításakor a támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben (a támogatás több
részletben történő folyósítása esetén a folyósított rész összegéig) esedékessé válik.

•

Évente igényelhető, azaz nem beruházáshoz kapcsolódó (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása céljából nyújtott kölcsönök
esetében lehetőség van azok – a támogatás befolyásakor történő – visszafizetését követően, a szerződéskötést követő 3 éven belül, azonos
célú felhasználásra történő lehívására.

•

A hitel rulírozó és nem rulírozó formában is elérhető.

•

Futamideje maximum 3 év.

Támogatás
előfinanszírozás

•

Hitelkiváltás:
•

A program keretében lehetőség van (kizárólag ugyanazon) KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a
Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. március 31. napjáig megkötött piaci árazású (pl. MFB, Exim, SZKP kiváltása
tiltott) forint vagy deviza beruházási kölcsön kiváltására. Ebben az esetben a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik.

•

Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében amelyek
összhangban vannak az NHP Hajrában definiált, új beruházási kölcsön céljára vonatkozó, a beruházás tárgyára és annak hasznosítására
vonatkozó feltételekkel.

•

A futamidő legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év lehet.

Hitelkiváltás

NHP Hajrá
Keretösszeg

1.500 milliárd forint

Szerződéskötési időszak

2020.04.20-tól

Hitelcél

Beruházás és ennek kiváltása
Forgóeszköz hitel
Támogatás előfinanszírozás

Refinanszírozási kamat

0%

Ügyfél kamat

Max. 2,5%

Devizanem

Forint

Hitelösszeg

Min. 1 millió, max. 20 milliárd forint /cégcsoport
(300 millió alatt max. 10 munkanapos hitelbírálat)

Futamidő

Forgóeszköz hitel és támogatás előfinanszírozásnál
max. 3, beruházásnál max. 20 év

Rendelkezésre tartási idő

Max. 3 év
(1,5 éven belül kell lehívásnak történnie)

Összefoglaló

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
új Krízis kezességi
programja

Garancia típusa
Viszontgarancia:
Kinek adható:

Maximális
kezesség:

Állami
Krízis Garanciaprogram viszontgarantált
kezesség

Irinyi programos
kezesség

COSME program

85% állami

nincs

50% EIB

nincs

KKV-k, nagyvállalatok

KKV-k

TEÁOR lista
szerint, akár állami
tulajdonolt, vagy
nagyvállalat is

KKV-k

KKV-k

90%

80%

80%

90%

50%

90% állami

Kezesség típusok

Garantiqa

Saját
kockázatú
kezesség

Megnevezés

Krízis
Garanciaprogram
90%-os kezesség

Leírás

Program célja

COVID-19 terjedésének következtében kialakuló vállalati fizetési nehézségek és likviditási
problémák kezelése a vállalati működőképesség visszaállítása és megőrzése érdekében.

Viszontgarancia forrása

magyar állam

Viszontgarancia mértéke

90%

A program garanciakerete

500 mrd forint

Kezességvállalási díjtámogatás

1%

Állami támogatás meghatározása

Összhangban a C(2020) 1863 bizottsági közlemény 3.2 szerinti hitelgaranciák formájában
nyújtott támogatással – nincs támogatástartalom számítás

Célcsoport

Adható hitelfajta

KKV és Nagyvállalat
A programban nem támogathatóak:

2019. december 31-én már nehéz helyzetbe került vállalkozások

pénzügyi vállalkozások

Azon vállalkozások ahol az állami vagy önkormányzati befolyás eléri vagy
meghaladja a 25%-ot
Beruházási, forgóeszköz és folyószámlahitel

Devizanem

HUF, EUR, USD, CHF, CNY

Kezességvállalás maximális
mértéke
Maximális hitelösszeg

Tőketartozásra vállalható kezesség, a hitelösszeg 90%-áig

A kezességvállalás maximális
összege (Egy adóscsoportra)

5 mrd forint

Kezességvállalási szerződés
megkötésének határideje

2020. december 31.

Futamidő

Maximum 6 év





Vállalat által kifizetett éves bérköltség és járulékok költségének kétszerese, vagy
2019 éves árbevétel 25%-a, vagy
Indokolt esetben a hiteligénylő KKV 18 hónapnyi likviditási igényének megfelelő
mértékű, vagy a hiteligénylő nagyvállalat 12 hónapnyi likviditási igényének megfelelő
mértékű finanszírozás nyújtható

Árazás:

Krízis
Garanciaprogram
90%-os kezesség

Kezességvállalás díj mértéke a hitel összegének %-ban (p.a.), az ügyfél által fizetendő díj:
Szerződés futamideje
1 éves futamidejű hitelszerződés

2-3 éves futamidejű hitelszerződés
4-6 éves futamidejű hitelszerződés

Kis és középvállalkozás által fizetendő díj*

Nagyvállalat által fizetendő díj*

0,25%

0,5%

0,5%

1,0%

1,0%

2,0%

*A kkv-k és a nagyvállalatok esetében a magyar állam a hitelösszegre vetítve 1% p.a. díjtámogatást biztosít, így
táblázatban szereplő mértékekhez ez az 1 százalékpont hozzáadódik.

Exim
Kárenyhítő Programok

 A hitelt azoknak a KKV-nak és nagyvállalatoknak ajánljuk, akiknél a járvány kitörése következtében alakult ki
átmeneti, súlyos likviditáshiány

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok
Kinek ajánljuk a
hitelt?

 Ennek ellensúlyozására forgóeszközt, illetve beruházási hitelt igényelnek.

Az átmeneti, súlyos likviditáshiány:
1.

2020.02.01-ét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi rendelet értelmében, vagy

2.

az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nettó árbevétel csökkenése,
üzemi eredmény csökkenése,
vevő futamidő növekedése,
szállító futamidő csökkenése,
rendelésállomány csökkenése,
likviditási mutató romlása,
szezonalitáson felüli üzembezárás,
műszakcsökkenés történt,
létszám és bérköltség csökkentés,

Legalább 20%-os negatív változás szükséges.
minimum 30 napos periódust kell vizsgálni,
melyet a 2019. év azonos időszakával kell
összehasonlítani.

a beruházás 2020.02.01-et követően, az előzetes tervekhez képest legalább 3
hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik,
egyéb (szöveges indoklással).

A COVID Bizottsági Közlemény keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami
támogatásnak, kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok

3.1. közvetlen támogatás formájában nyújtott hitel kamattámogatás KKV-k részére
3.2. hitelgarancia formájában nyújtott támogatás
3.3. kedvezményes hitelkamatláb formájában nyújtott támogatás

Állami támogatás
A COVID Bizottsági Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott támogatás esetében a támogatás teljes
összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a halászati és akvakultúra ágazat esetében a
legfeljebb 120 ezer EUR-t, az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a legfeljebb 100
ezer EUR-t egyéb ágazat esetében pedig a 800 ezer EUR-t. Ha egy vállalkozás több ágazatban is
tevékenykedik és ezekre a fentiek szerinti eltérő maximális összegek vonatkoznak, úgy a
tevékenységek megfelelő eszközökkel való szétválasztása révén, például számviteli elkülönítéssel kell
biztosítani az egyes tevékenységre vonatkozó felső határok betartását.

A támogatástartalom a kalkulátor segítségével történik.

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok
Finanszírozható és
finanszírozásból kizárt
ügyfelek

Finanszírozható ügyfelek
Átmeneti, súlyos likviditási nehézséggel szembesülő vállalkozás, amely
 exportőr,
 exportőr részére beszállító, vagy
 exportpotenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik (ld. TEÁOR lista, ettől eltérő ágazat esetében
indokolni szükséges).

Finanszírozásból kizárt ügyfelek
A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók
 az Eximbank mindenkor hatályos alapján kizárt ügyfelek, valamint
 a már 2019. 12. 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozások
(az általános csoportmentességi rendelet értelmében).

A hitelből finanszírozható kiadások
A forgóeszköz hitelprogram keretében nyújtott hitel kizárólag forgóeszköz célú finanszírozásra vehető igénybe.
A beruházási hitelprogram keretében nyújtott hitel a COVID19 miatt szükségessé vált beruházásokra
használható fel az alábbiak szerint:

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok

•
•
•

Finanszírozható és
finanszírozásból kizárt
ügyletek

új, elsősorban saját célra megvalósítandó beruházások,
már megkezdett megvalósítandó beruházások befejezése (még nem üzembe helyezett saját beruházás)
gépek, berendezések, felszerelések.

Finanszírozásból kizárt ügyletek:
•

Az Eximbank Üzletszabályzata alapján kizárt ügyletek.

•

A COVID Közlemény 3.2 és a 3.3. szakaszok alapján ugyanarra a mögöttes hitelre nyújtott támogatások.

További kizárás beruházási hitel esetében:
•

Befejezett (a hitelkérelem benyújtása előtt aktivált) beruházás finanszírozása.

•

Lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése.

•

Idegen tulajdonú földterületen történő beruházás finanszírozása (kivétel a termékleírásban).

•

Bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása (kivétel a termékleírásban).

•

Cégcsoporton belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a finanszírozása.

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok
Hitelösszeg

Az EXIM kárenyhítő hitelprogramjai keretében igényelhető maximális hitelösszeg:




maximum éves bérköltség kétszerese, vagy
maximum a 2019-es évi teljes árbevétel 25%-a, vagy
kellően indokolt esetekben a hitelnyújtás időpontjától számított kkv esetében 18 hónap,
nagyvállalkozások esetében pedig a következő 12 hónap likviditási szükséglete alapján.

Összeszámítási szabályok:
A COVID közlemény 3.2 és 3.3. alapján igénybe vett bármely hitel, illetve kezességvállalással fedezett
hitel együttes összege nem haladhatja meg a fenti maximális mértékeket.

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok
Kamat mértéke

Devizanem: EUR, HUF, USD
A kamatozás módja: fix, de a futamidő függvényében előre megállapított mértékben változó.
Ügyfélkamat
KKV

NV

1. év

2-3. év

4-6. év

EUR

0,10%

0,19%

0,69%

HUF forgóeszköz 720 M alatt

0,10%

0,10%

HUF

0,55%

0,80%

1,30%

USD

2,25%

2,50%

3,00%

EUR

0,19%

0,69%

1,69%

HUF

0,80%

1,30%

2,30%

USD

2,50%

3,00%

4,00%

Egyszeri díj: egyszeri 0,5%
Rendelkezésre tartási díj: évi 0,2%

Exim Kárenyhítő
Hitelprogramok

Forgóeszköz hitel

Beruházási hitel

36 hónap,
rulírozó hitel esetében max. 12 hónap.

maximum 72 hónap

Rendelkezésre
tartási időszak

max. 6 hónap,
rulirozó hitel esetén max. 12 hónap.

Max. 12 hónap

Kamatperiódus

1, 3 vagy 6 hónap.

1, 3 vagy 6 hónap.

Maximum 12 hónap
(Bullet hitel kivételével)

max. 24 hónap

1,3 vagy 6 havonta;
egyenlő vagy egyedi összegű törlesztő
részletekben
vagy egyösszegben lejáratkor

1,3 vagy 6 havonta;
egyenlő vagy egyedi összegű törlesztő
részletekben.

Futamidő

Türelmi idő
Tőketörlesztés

Saját erő
gépek, berendezések vásárlása esetén min.
10%-a, egyéb esetben min. 15%-a.

Program célja

Exim Kárenyhítő
Kezességvállalási
program
1.

Állami támogatás
jogcíme

Kötelezett
(adós)

A COVID-19 járvány kitörése következtésben kialakult átmeneti, súlyos likviditási nehézségek
áthidalására nyújt segítséget állami hátterű kezesség formájában

A kezességvállalás állami támogatásnak minősül






Kezességnyújtásból 

kizárt ügyfelek


2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben lévő, de ezt követően a COVID-19járvány kitörése miatt nehézségekkel szembesült vagy várhatóan nehézségekkel fog
szembesülni,
a Jövő Exportőrei program keretében finanszírozható vállalkozások

2019. december 31-én már nehéz nehéz volt,
az Eximbank Üzletszabályza szerint a FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYFELEK
2018-ban és 2019-ben veszteséges volt
Tőkeellátottsága (saját tőke/mérlegfőösszeg) 20% alatt van.

Kezességnyújtásból
Az Eximbank Üzletszabályzata szerint FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYLETEK
kizárt ügyletek
Igénybevétel

Legkésőbb 2020. december 31.

Exim Kárenyhítő
Kezességvállalási
program
2.

Kezességgel
fedezett
hitel típusa

A kezesség csak új hitelekhez nyújtható, célja
• forgóeszköz (működőtőke szükséglet),
• beruházás
• befektetés

Kezességgel
fedezett hitel
maximális
összege

A hitel tőkeösszege nem haladhatja meg
 2019. évi bérköltségének kétszeresét vagy
 Az 2019. évi árbevételének 25%-át; vagy
 kellően indokolt esetekben kkv-k esetében a következő 18, nagyvállalatok esetében pedig a
következő 12 hónap likviditási szükségletét.

Kezességgel
fedezett hitel
forrása

A kezességgel fedezett új hitel az alábbi lehet:
 piaci
 új NHP hitelek
 Eximbank refinanszírozott (kivéve Covid Közlemény alapján nyújtott konstrukciót).

Kezességgel
fedezett hitel
futamideje

Forgóeszközhitel: maximum 3 év
Beruházási és befektetési hitel: maximum 6 év

Kezesség
devizaneme

EUR / HUF / USD

Kezesség
mértéke

80% kkv
50% nagyvállalat.

Exim Kárenyhítő
Kezességvállalási
program
3. Árazás

Adós

KKV
nagyvállalat

Kezesség díja
1. évre 2-3. évre 4-6. évre
0,15%
0,30%
0,80%
0,30%
0,80%
1,75%

A díj évente fizetendő évente, a fennálló hitelösszegre vetítve.
Módosítási díj: Kondíciós lista szerint.



EXIM Kárenyhítő
Hitelbiztosítási
Program










A COVID-19 járvány kitörése következtében az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy az állami
hitelbiztosítók rövidlejáratú biztosítási termékeit az exportőrök a fejlett országokban (beleértve az
Európai Unió tagállamait) működő vevőkkel szembeni követelésekre is igénybe vehessék, így a
magyar export relációk 100%-a biztosíthatóvá vált.
A MEHIB az exportszállításokból eredő, rövid lejáratú vevőkövetelések kockázatainak biztosítását
kínálja, maximum 95%-ban vállalva át azt az ügyféltől.
A biztosítási kötvény HUF, EUR, USD devizanemben nyilvántartott vevőkövetelésekre köthető.
A biztosítási események megegyeznek az EXIM egyéb hitelbiztosítási termékeiben alkalmazottakkal:
csőd, felszámolás, nem fizetés, politikai események.
A halasztott fizetés maximális futamideje 360 nap.
Árazás: az Európai Bizottság vonatkozó Közleménye által meghatározott minimális díj
követelményének megfelelő. (Az éves díj vevőminősítés és futamidő függvényében kerül
megállapításra)
A biztosítási szerződés 2020.12.31-i lejárattal köthető meg, e határidő tekintetében a kiszállítás
időpontja a mérvadó.
Bevezetés folyamatban

MFB
Versenyképességi
Hitelprogram

Megcélzott ügyfelek: elsősorban nagyvállalatok, illetve a jelentős beruházást tervező, forgóeszközigényű
közép-vállalkozások, ugyanakkor projektcég is finanszírozható.

A Hitel célja:

MFB
Versenyképességi
Hitelprogram

•
•
•

•

beruházás,
forgóeszköz finanszírozás,
befektetett pénzügyi eszköz (például üzletrész, részvény) vásárlása, illetve tőkeemelés útján történő
megszerzése (Kiemelt hitelcél: generációváltás),
hitelkiváltás.

Hitel összege:
Minimum
Forgóeszköz 1 Mrd Ft
Tőkeprogram 100 M Ft
Egyéb hitel 1 Mrd Ft

Maximum
5 Mrd Ft
10 Mrd Ft
10 Mrd Ft

Hitel devizaneme: forint, euró
Futamidő:
Minimum
Forgóeszköz 1 év
Tőkeprogram 1 év
Egyéb hitel 1 év

Maximum
5 év
8 év
15 év

A hitelhez 80 %-os állami készfizető kezesség kapcsolódik, a kezességvállalási díj mértéke a hitel
tőkeösszegének 80%-ára számítva 0,1%/év.

Mikro és Kisvállalati ügyfelek részére:

Elérhetőségeink

SZENTES PÉTER
Fiókvezető - MOM Park
+36-1-487-5552
+36-30-440-8696
Szentes.Peter@mkb.hu

PAP JÁNOSNÉ
Fiókvezető - Debrecen
+36-52-528-150
+36-30-870-6508
Papp.Janosne1@mkb.hu

PALÁGYI GERGELY
Fiókvezető - Dunaújváros
+36-25-512-425
+36-30-503-6549
Palagyi.Gergely@mkb.hu

Középvállalati ügyfelek részére:
HOFFMAN ANDRÁS
Senior vállalati referens
+36-1-268-7725
+36-30-511-7074
Hoffman.Andras@mkb.hu

SIRINKINA VIKTÓRIA
Senior vállalati referens
06-1-268-7485
06(30)760-3056
Sirinkina.Viktoria@mkb.hu

LAPOSÁN LILLA
Senior vállalati referens
06-1-268-7616
06(30)320-0531
Laposan.Lilla@mkb.hu

A jelen anyag tájékoztató jellegű, az abban foglalt tájékoztatás nem teljes körű és nem tekinthető a Ptk. szerinti kötelező ajánlatnak. A jelen anyagban lévő szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok részleteivel illetve kondícióival
kapcsolatban kérjük tájékozódjon az MKB Bank honlapján, a www.mkb.hu oldalon vagy bankfiókjainkban vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 0680/333770-es telefonszámon.

Mellékletek

Szegmens
határok az
MKB-ban

Szegmens
Kisvállalat

Árbevétel (M HUF-ban)
0-500

Alsó-középvállalat

500-3 000

Felső-középvállalat

3 000-15 000

Nagyvállalat

15 000<

Kisvállalat
Széchenyi Kártya Program hitelek esetén szükséges
dokumentumok:
• Vállalkozási formának és a
konstrukciónak/hiteltípusnak megfelelő igénylési lap
• Az elmúlt év(ek) gazdálkodási adatai (SZJA/EVA/KATA
bevallás, éves beszámoló, főkönyvi kivonatok)
• Nemleges adóigazolás
• Az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai
• Kezes(ek) okmányai fénymásolatban
• Nyilatkozat és kezesi záradék(ok)
• Bankspecifikus adatlap

Középvállalat








Utolsó 2 év lezárt, auditált pénzügyi beszámolója
(mérleg és eredménykimutatás) és a hozzá
kapcsolódó főkönyvi kivonat
Aktuális (utolsó lezárt hónap) főkönyvi kivonata
Hitelkérelmi dokumentációs adatlap kitöltve, mely
tartalmazza a készletek, szállítók és vevők korosított
listáját, megrendelések aktuális listáját, részletes
üzleti tervet
30 napnál nem régebbi NAV köztartozás mentes
igazolás
Biztosítékokhoz kapcsolódó dokumentumok (pl.
ingatlan biztosítási díjfizetés igazolása)
Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról

Hitelkérelem benyújtásához
szükséges alap dokumentumok

34

2020. május 18-tól elérhető új átmeneti támogatású hitelek KKV-k számára korlátozás nélkül:
- Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
- Széchenyi Munkahelymegtartó hitel
- Széchenyi Likviditási hitel
- Széchenyi Beruházási hitel Plusz

2020. április 27-től elérhető új kiemelt támogatású hitel a mezőgazdasági termék előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és
halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző kis- és középvállalkozások részére:
- Agrár Széchenyi Kártya Plusz

Széchenyi Kártya Program
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Hiteltípus
Felhasználás célja

Hitelösszeg

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ
Folyószámlahitel + bankkártya
Szabad felhasználású
Hitelkiváltásra is használható (pl. lejáró klasszik Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel)
1-100 milló Ft
Max.: éves bérköltségének kétszerese vagy árbevétel 25%-a*

Futamidő
Türelmi idő

-

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
Forgóeszközhitel
Munkabér megelőlegezésre, személyi jellegű ráfordításokra, ill. bármely
egyéb személyi jellegű kifizetésekre, juttatásokra
1 – 750 millió Ft
Max.: 9 havi bérköltség, kiemelt ágazat** esetén 18 havi bérköltség, de nem
haladhatja meg a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Pluszban meghatározott
korlátokat
2 év
kamatfizetésre: 2020.12.31.
tőketörlesztésre: 9 hónap

A hitel biztosítéka

Magánszemély készfizető kezessége, valamint a Garantiqa 90%-os kezessége

Egyéb feltételek

A Vállalkozás a hiteligényléskor nyilatkozatban vállalja, hogy a hitelszerződés futamidejének lejáratát megelőző 6 hónapban a vállalkozás átlagos
statisztikai állományi létszáma nem csökken a hiteligénylés beadását megelőző év végi létszám 90%-a alá

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel önmagában is igényelhető
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ csak kombinálva vehető
igénybe és mértéke nem haladhatja meg a két hitel együttes
összegének 40%-át!

* Átmeneti jogcím esetén a hitel összege - kellően indokolt esetekben, a kedvezményezett
likviditási szükségletre vonatkozó nyilatkozata alapján - megnövelhető, hogy fedezni tudja kkv-k
esetében a következő - a hitelnyújtás időpontjától számított - 18 hónap likviditási szükségletét
** Kiemelt ágazatok: turisztika, idegenforgalom, egészségügy, vendéglátás, kiskereskedelem,
közlekedés

Folyószámlahitel Plusz
Munkahelymegtartó hitel
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Széchenyi Likviditási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ

Hiteltípus

Forgóeszközhitel

Beruházási Hitel

Felhasználás célja

Szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli
finanszírozással) forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett
szolgáltatásra, hitelkiváltásra

Széles körben, korlátozás nélkül felhasználható beruházási
hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésekre,
hitelkiváltásra

Hitelösszeg

1 – 250 millió Ft
A hitelösszeg megállapításakor a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz hitelösszeget meghatározó korlátokat is figyelembe kell venni

1 – 1.000 millió Ft
Átmeneti támogatási jogcím esetén a hitelösszeg megállapításakor a
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz hitelösszeget meghatározó
korlátokat is figyelembe kell venni

Futamidő

3 év

Türelmi idő
A hitel biztosítéka

kamatfizetésre: 2020.12.31.
tőketörlesztésre: 9 hónap
Magánszemély készfizető kezessége, valamint a Garantiqa 90%-os
kezessége

Likviditási hitel
Beruházási hitel

90 %-os Garantiqa kezesség esetén max. 6 év
80 %-os Garantiqa kezesség esetén max. 10 év
kamatfizetésre: 2020.12.31.
tőketörlesztésre: 24 hónap
Magánszemély készfizető kezessége, valamint a Garantiqa kezessége +
tárgyi biztosíték
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Évesített költségek
Vállalkozás által
fizetendő

Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel PLUSZ

Kamat: 0,1%
Bírálati díj: 15 – 280e Ft
Garantiqa díja: 0,5%

Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitel

Kamat: 0,1%
Szerződéskötési díj: 0,5%
Garantiqa díja: 0,5%

Széchenyi Likviditási Hitel

Kamat: 0,2%
Szerződéskötési díj: 1%
Garantiqa díja: 0,5%

Széchenyi Beruházási Hitel
PLUSZ
Kamat: 0,5%
Szerződéskötési díj: 1,5%
Egyéb díjak: 15e Ft/ folyósítás
Garantiqa díja: 0,3% vagy 1%

Kamat

Fix 2,5%

Fix 2,5%

Fix 2,5%

Fix 4,5%

Kezelési költség

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

Szerződéskötési, bírálati
díj

15 – 280e Ft

0,5%

1%

1,5%

Egyéb díjak

-

-

-

15e Ft / folyósítás

Garantiqa kezesség díja

1,5%

1,5%

1,5%

1,3% (90%-os Garantiqa kezesség)
2% (80%-os Garantiqa kezesség)

Állami támogatás

Kamattámogatás: 2,4%
Kezelési költség támogatás: 0,5%
Kezesi díjtámogatás: 1%

Kamattámogatás: 2,4%
Kezelési költség támogatás: 0,5%
Kezesi díjtámogatás: 1%

Évesített költségek

Kamattámogatás: 2,3%
Kezelési költség támogatás: 0,5%
Kezesi díjtámogatás: 1%

Kamattámogatás: 4%
Kezelési költség támogatás: 0,5%
Kezesi díjtámogatás: 1%
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Agrár Széchenyi Kártya
Plusz

Mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdőgazdálkodással,
vadgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző kis- és középvállalkozások részére
Folyószámlahitel likviditás biztosítására + bankkártya
Max. 3 éves futamidő
Max. 200 millió Forint hitelösszeg
A Hitel költsége kiemelt támogatású Agrár Széchenyi Kártya esetén: 0%
100% kamattámogatás és kezelési költségtámogatást;
100% kezességi díjtámogatást ill.;
Teljes egyéb költségtámogatást (kezelési költségeken kívüli költségekre: regisztrációs díj, fedezetek egy
alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri szerződéskötési díj, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes
futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összegének 100%-a)

Amennyiben az Ügyfél számára nem áll rendelkezésre elegendő szabad támogatási keret, akkor a normál Agrár
Széchenyi Kártya adható

Agrár Széchenyi Kártya
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