
VELÜNK LEHETSÉGES

HITEL CÉLJA

Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel  – szabadfelhasználású, valamint a feltételeknek
megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására
Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel  - szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli
finanszírozással), valamint a feltételeknek megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására

HITELÖSSZEG
•  Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel min. 1 millió, max. 100 millió Ft  

(1 millió Ft-onként emelkedhet)

• Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel min. 1 millió, max. 250 millió Ft 

DEVIZANEM HUF

KONDÍCIÓK

Széchenyi Kártya  
Újraindítási Folyószámlahitel 

Széchenyi Újraindítási  
Likviditási Hitel

Kamat (p.a.) 2,50% 2,50%

Kezelési költség (p.a.) 0,00% 0,00%

Kezességi díj (p.a.) 0,50% 0,50%

Szerződéskötési díj - 1%, max. 1 millió Ft

Folyósítási jutalék - -

Bírálati díj KAVOSZ kondíciós lista szerint -

Regisztrációs díj 
(irodában fizetendő)

Nincs tagság 17.000 Ft / Társult szervezet tag 8.500 Ft / VOSZ
vagy Kamarai tag 0 Ft (irodában fizetendő)

IGÉNYBEVEVŐK
KÖRE

A Széchenyi Kártya Programban befogadható vállalkozások köre:
• KKV kategóriába tartozó Ügyfelek
•  Cégjogi szempontból: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, 

részvénytársaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet
•  KIZÁRÓLAG azon Ügyfelek igényelhetnek SZKP keretében hitelt, melyek rendelkeznek legalább egy 

lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - beszámolóval, 
bevallással, illetve nyilatkozattal

•  KIZÁRT azon Ügyfelek igénye, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy 
meghaladja a 25%-ot (abban az esetben is, ha az adott vállalkozás a KKV tv. alapján egyébként KKV 
kategóriába tartozónak minősül)

• AGRÁR ágazat SZKP termékeket nem tudnak igényelni.

HITELÖSSZEG 
KORLÁTOZÁSOK

Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen 
a Vállalkozás átmeneti jogcímű szabad támogatási keretébe.

Átmeneti támogatási kategória COVID19:
•  valamennyi átmeneti támogatási jogcímen adott hitel együttes összege nem haladhatja meg az ügyfél 

választása szerint a 2019 évi bérköltség (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) 2x-ét vagy
• 2019 évi árbevétel 25 %-át.

SZÉCHENYI KÁRTYA ÚJRAINDÍTÁSI 
FOLYÓSZÁMLAHITEL  

SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI LIKVIDITÁSI HITEL
TÁMOGATOTT, GARATIQA HITELGARANCIA ZRT. KEZESSÉGÉVEL

BIZTOSÍTOTT FOLYÓSZÁMLA ÉS FORGÓESZKÖZ HITEL 

HATÁLYOS: 2022.01.01-TŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ



VELÜNK LEHETSÉGES

KIZÁRÓ  
FELTÉTELEK

SZKP Újraindítási Folyószámlahitel 
•  ha a Vállalkozás a Konstrukcióban hitelfelvevőként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, 

kivéve, ha a hitelfelvevő Vállalkozás a hitel összegének azonos, alacsonyabb vagy magasabb összegben 
történő módosítása vagy futamidejének meghosszabbítása, illetve felülvizsgálat céljából adja be igénylését

•  továbbá ha a Vállalkozás rendelkezik élő, vagy igénylés alatti Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel
• A fióktelepként működő vállalkozások nem finanszírozhatók a Széchenyi Kártya Programban
SZKP Újraindítási Likviditási Hitel
• A Vállalkozásnak van a Konstrukcióban el nem bírált hiteligénylése folyamatban
•  Amennyiben a Vállalkozás már rendelkezik a Konstrukcióban hitellel, úgy az igényelt, ill. fennálló 

Széchenyi Likviditási Hiteleinek együttes összege nem haladhatja meg az igényelhető maximális összeget
• A fióktelepként működő vállalkozások nem finanszírozhatók a Széchenyi Kártya Programban
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FUTAMIDŐ/
RENDELKEZÉSRE

TARTÁS/
TÜRELMI IDŐ

Széchenyi Kártya  
Újraindítási Folyószámlahitel

Széchenyi Újraindítási  
Likviditási Hitel

Futamidő 2 év 3 év

Rendelkezésre tartás Futamidővel azonos idő 8 hónap

Türelmi idő - 9 hónap

TÖRLESZTÉS

Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel - Lejáratkor egyösszegben
Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel - Havonta a türelmi idő lejáratát követően, adott naptári hónap
utolsó munkanapján, majd azt követően havonta a hónap utolsó munkanapján egyenlő összegű törlesztő
részletekben, ill. az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a hitelszerződés megszűnés napján

BIZTOSÍTÉKI KÖR

Garantiqa 90% mértékű készfizető kezességvállalása (Termékekbe beépített biztosítéki elem)
Magánszemély készfizető kezesség, minimum a tulajdonosi kör 50 % részéről
Tárgyi fedezet:
• Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel - nem szükséges
• Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel – nem szükséges

IGÉNYLÉS
A Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás által 
benyújtott igénylést az Ügyfél által kiválasztott Bank minősítési eljárása során pozitívan értékelje,  
azaz a Vállalkozást hitelképesnek találja, és az ügylet megfeleljen a Garantiqa feltételeinek.

RÉSZLETES  
TERMÉKLEÍRÁS

• Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel:  
https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-kartya-folyoszamlahitel-go/
• Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel: https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-likviditasi-hitel-go/

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoz-
tató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Banknál elérhető egyes főbb jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. az 
ajánlati kötelezettséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. A Széchenyi Kártya Program 
Konstrukció feltételeit a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza. 
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