
VELÜNK LEHETSÉGES

HITEL CÉLJA
A turisztikai ágazatba tartozó Vállalkozások érdekében felmerülő és - az adó és számviteli jogszabályok
szerint - elszámolható kiadásra felhasználható, vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, beszedés útján vagy
egyéb módon, valamint a feltételeknek megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására.

HITELÖSSZEG min. 1 millió Ft, max. 250 millió Ft (1 millió Ft-onként emelkedhet)

DEVIZANEM HUF

KONDÍCIÓK

Széchenyi Turisztikai Kártya GO!

Kamat (p.a.) 0,00%
Kezelési költség (p.a.) 0,00%
Regisztrációs díj 
(irodában fizetendő)

Nincs tagság 17.000 Ft / Társult szervezet tag 8.500 Ft /  
VOSZ vagy Kamarai tag 0 Ft

Kezességi díj:
a Garantiqa Zrt. által a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében garantált* hitelszerződéseknél:
Készfizető kezesség mértéke: 90%

Futamidő

Bruttó kezességi
díj (garantált
hitelösszegre

vetítve)

Hitelösszegre vetítve

Bruttó kezességi
díj****

Kezességi díj
támogatás

Nettó kezességi
díj***

1 éves 1,39 %/év 1,25 %/év 1 %/év 0,25 %/év
2-3 éves 1,67 %/év 1,5 %/év 1 %/év 0,5 %/év

Garantiqa Zrt. által csekély összegű jogcímen garantált hitelszerződéseknél:
Készfizető kezesség mértéke: 80%

Bruttó kezességi díj  
(garantált összegre vetítve) Kezességi díj támogatás Nettó kezességi díj***

1,4 %/év 1,40% 0%

Bírálati díj* /éves

Hitelkeret Bírálati díj (bruttó) Bírálati díjtámogatás Bírálati díj (nettó)***
1-2 millió Ft között 30 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
3-4 millió Ft között 50 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
5-6 millió Ft között 70 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft

7-10 millió Ft között 90 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
11-15 millió Ft között 120 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
16-20 millió Ft között 140 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
21-25 millió Ft között 160 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
26-50 millió Ft között 180 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
51-75 millió Ft között 230 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft

76-100 millió Ft között 280 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
101-200 millió Ft között 300 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft
201-250 millió Ft között 320 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft

Bírálati díj támogatás: 100%

KEDVEZMÉNYES FELTÉTELRENDSZERŰ, KIEMELT ÁLLAMI KAMAT-, KEZESSÉGI DÍJ- ÉS
KÖLTSÉGTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOLYÓSZÁMLAHITEL

SZÉCHENYI  
TURISZTIKAI KÁRTYA GO!

TÁMOGATOTT, GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. KEZESSÉGÉVEL 
BIZTOSÍTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL

HATÁLYOS: 2021.07.01-TŐL 2021.12.31-IG

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ



VELÜNK LEHETSÉGES

IGÉNYBEVEVŐK  
KÖRE

A Széchenyi Kártya Program GO!-ban befogadható vállalkozások köre:
• KKV kategóriába tartozó Ügyfelek
•  Cégjogi szempontból: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, 

részvénytársaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet
•  A hitelt azon KKV körbe tartozó vállalkozások igényelhetik, amelyek az alább felsorolt tevékenységi kör 

szerinti tevékenységek valamelyikét fő- vagy melléktevékenységként legalább 2020. március 31. óta 
végzik és nyilatkozatuk alapján ezen tevékenység(ek)ből, illetve egyéb ténylegesen folytatott jogosulti 
tevékenységből együttesen származott a 2020-as üzleti évben a bevételük legalább 30%-a.

Jogosult tevékenységi körök:
•  4932 taxis személyszállítás azzal, hogy ezen hitelcél esetén a Vállalkozásnak rendelkeznie kell 

személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7) 
kormányrendelet szerinti tevékenységi engedéllyel

•  4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, azzal, hogy ezen hitelcél esetén a Vállalkozásnak 
rendelkeznie kell a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011.Korm. rendelet szerinti közúti 
személyszállítási engedéllyel

• 5030 Belvízi személyszállítás
• 5510 Szállodai szolgáltatás
• 5520 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
• 5530 Kempingszolgáltatás
• 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
• 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
• 5621 Rendezvény étkeztetés
• 5630 Italszolgáltatás
• 7911 Utazásközvetítés
• 7912 Utazásszervezés
• 7990 Egyéb foglalás
• 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
• 8551  Sport, szabadidős képzés 
• 9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
• 9311  Sportlétesítmény működtetése
• 9313  Testedzési szolgáltatás
• 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
• 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység minősül)
•  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 (ezen korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a KKV törvény 19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetők állnak a Vállalkozással a KKV törvény 4.§ (2) bekezdése szerinti kapcsolatban)

HITELÖSSZEG 
KORLÁTOZÁSOK

Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen
a Vállalkozás adott jogcímű szabad támogatási keretébe. Az átmeneti támogatás kerete 1.800.000 EUR
További átmeneti támogatási kategória COVID19:
•  valamennyi átmeneti támogatási jogcímen adott hitel együttes összege nem haladhatja meg ügyfél 

választása szerint a 2019 évi vagy az utolsó rendelkezésre álló éves bérköltség 2x-ét vagy
• 2019 évi árbevétel 25 %-át
De minimis jogcímű új, ismételt igénylés és keretemelés esetén az általános előszűrési feltételeken túl előírás, hogy 
az igényelt hitel összege ne haladja meg 
–  Egyéni vállalkozó  esetén az utolsó lezárt évi adó alapjába számító ÁFA nélküli bevételek („árbevétel”)  

25%-át,
–   Társas vállalkozás/Egyéni cég esetén az utolsó lezárt évi nettó árbevétel 25 %-át, azzal a kiegészítéssel, 

ill. további feltétellel, hogy a természetes személy kezességvállalásával biztosított csekély összegű 
jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó Folyószámlahitelek (pl. Széchenyi Kártya Klasszik, csekély 
összegű támogatási jogcímen igényelt Széchenyi Turisztikai Kártya és egyéb természetes személy 
kezességvállalásával kezességvállalásával biztosított Folyószámlahitelek), valamint a Széchenyi 
Forgóeszközhitel(ek) és egyéb természetes személy kezességvállalásával biztosított Forgóeszközhitelek 
együttes összege nem haladhatja meg az adós Vállalkozás előző évi nettó árbevételének (Egyéni vállalkozó 
esetén az adóalapba számító bevétel) 30 %-át.

15
FUTAMIDŐ/

RENDELKEZÉSRE
TARTÁS/

1,2, vagy 3 év
Futamidővel azonos

TÖRLESZTÉS Lejáratkor egyösszegben

BIZTOSÍTÉKI KÖR
Garantiqa 80 vagy 90 %-os mértékű készfizető kezességvállalása (Termékekbe beépített biztosítéki elem)
Magánszemély készfizető kezesség, minimum a tulajdonosi kör 50 % részéről 100 millió Ft feletti összeg
esetén a Bank jogosult további biztosítékot bevonni (ingatlan, óvadék, cég kezesség)

IGÉNYLÉS
A Széchenyi Kártya Program GO! 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 https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-turisztikai-kartya-go/



* A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2021. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási kérelmek tekinte-
tében vállal készfizető kezességet.

** A „bírálati díj” ill. társkártya esetén a „kártya-kibocsátási díj” megfizetése a hitel rendelkezésre bocsátásának napján, ill. ezt követően ezen dá-
tumhoz képesti 365. napo(ko)n (a felülvizsgálatkor) esedékes.

*** A bírálati díj, az ügyleti kamat, a kezelési költség, a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
**** A hitelösszeg, mint a díjszámítás vetítési alapja és a hozzá kapcsolódó díjmértékek csak tájékoztató jellegű információk.
A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű és a tel-
jesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Banknál elérhető, adott termék jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. az ajánlati kötött-
séget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. A Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási 
Program Konstrukció feltételeit a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza.
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