Kisvállalkozói Kölcsönök Kamat- és díjhirdetmény
Hatályos: 2020. június 8-tól
Az előző hirdetményhez képest a változások piros színnel és dőlt betűtípussal kiemelve találhatóak.

Budapest Mini Folyószámlakölcsön 1
(tárgyi fedezet nélkül)
2018. február 7-től benyújtott
kölcsönkérelmek tekintetében.

Kamat (évi %)

Adminisztrációs díj

1 havi BUBOR + 6%

havi 0,2%

Mikro Expressz Éven túli Kölcsön 1
(tárgyi fedezet nélkül)
2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.

Mikro Expressz Folyószámlakölcsön 1
(tárgyi fedezet nélkül)

4%

1 havi BUBOR + 3%

havi 0,1%

havi 0,1%

Egyéb díjak
- 1%, min. 50.000 Ft szerződéskötési/ limit megújítási díj
- évi 0% rendelkezésre tartási díj
- 1%, min. 50.000 Ft szerződésmódosítási díj
-

1%, min. 30.000 Ft szerződéskötési díj
1%, min. 30.000 Ft előtörlesztési díj
1%, min. 30.000 Ft szerződésmódosítási díj
AVHGA készfizető kezességvállalásának díja: évi 1,1%, 80
%-os mértékű kezességvállalás mellett.

- 1%, min. 30.000 Ft szerződéskötési / limit megújítási díj
- évi 0% rendelkezésre tartási díj
- 1%, min. 30.000 Ft szerződésmódosítási /előtörlesztési díj
- AVHGA készfizető kezességvállalásának díja: évi 1,1%, 80
%-os mértékű kezességvállalás mellett.

2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.

1

Új kihelyezés esetén. Budapest Banknál fennálló kölcsön kiváltása esetében a Bank fenntartja az egyedi mérlegelési jogát, a kölcsönigénylésének minimum feltétele, hogy az igényelt
kölcsönösszeg magasabb, mint a kiváltandó Budapest Bankos kölcsön összege.
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Kamat (évi %)
Lombard I. Kölcsön 1
Forint
2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.
Euro
2010. február 08-án és azt követően megkötött
szerződések esetében

A szerződéskötés napján
érvényes 1 havi EURIBOR +
5,00%

A szerződéskötés napján
érvényes 1 havi LIBOR + 5,00%

Lombard II. Kölcsön 1
Forint

Fedezeti betét hirdetményben
meghatározott éves kamat+2%

Euro

Fedezeti betét hirdetményben
meghatározott éves kamat+5%

Egyéb díjak
- 1% min. 50.000 Ft szerződéskötési díj
- 2%, min. 20.000 Ft Prolongációs díj
- 1%, min. 20.000 Ft Előtörlesztési díj

2%

Dollár, Angol font
2010. február 08-án és azt követően megkötött
szerződések esetében

Dollár, Angol font

Adminisztrációs díj

Egyszeri 2%, min 80 EUR

Egyszeri 2%, min. a
devizanemtől függően:
90 USD, 50 GBP

- 2%, min. 80 EUR Prolongációs díj
- 1%, min. 80 EUR Előtörlesztési díj
- 2%, min. a devizanemtől függően: 90 USD, 50 GBP,
Prolongációs díj
- 1%, min. a devizanemtől függően: 90 USD, 50 GBP,
Előtörlesztési díj
- 1% min. 50.000 Ft szerződéskötési díj
- 2%, min. 20.000 Ft Prolongációs díj
- 1%, min. 20.000 Ft Előtörlesztési díj

Egyszeri 2%, min 80 EUR

Fedezeti betét hirdetményben
meghatározott éves kamat+5%

Egyszeri 2%, min. a
devizanemtől függően:
90 USD, 50 GBP

- 2%, min. 80 EUR Prolongációs díj
- 1%, min. 80 EUR Előtörlesztési díj
- 2%, min. a devizanemtől függően: 90 USD, 50 GBP
Prolongációs díj
- 1%, min. a devizanemtől függően: 90 USD, 50 GBP
Előtörlesztési díj

1 Új

kihelyezés esetén. Budapest Banknál fennálló kölcsön kiváltása esetében a Bank fenntartja az egyedi mérlegelési jogát, a kölcsönigénylésének minimum feltétele, hogy az igényelt
kölcsönösszeg magasabb, mint a kiváltandó Budapest Bankos kölcsön összege.
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Kamat (évi %)

Adminisztrációs díj

Egyéb díjak

1

Budapest Kötetlen Vállalkozói Kölcsön
(Mikro Alfa-2)
Forint
2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.

Széchenyi Kártya Program
Széchenyi Kártya Folyószámlakölcsön

5%

havi 0,1%

Kamat (évi %)

Adminisztrációs díj

-

1%, min. 50.000 Ft + 15.000 Ft/ingatlan szerződéskötési díj
évi 2% rendelkezésre tartási díj
1%, min. 30.000 Ft, max. 100.000 Ft előtörlesztési díj
1%, min. 30.000 Ft, max. 100.000 Ft szerződésmódosítási
díj

Egyéb díjak

2

(A kártyahasználatra vonatkozó kondíciók a
„Számlavezetési keretszerződés kártya
hirdetménye nem lakossági ügyfelek részére”
szóló hirdetményben találhatóak)

1 havi BUBOR + 4% p.a.

A Bank kölcsönkérelmet 2020.05.15-től csak
fennálló szerződéshez kapcsolódó futamidő
meghosszabbítás, felülvizsgálat keretében
fogad be.

-

- évi 0,8% kezelési költség
- 3% szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés esetén
- 1 % különdíj a szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesítése esetén

- Bírálati díj (szerződött hitelösszeg alapján): 2

1

Új kihelyezés esetén. Budapest Banknál fennálló kölcsön kiváltása esetében a Bank fenntartja az egyedi mérlegelési jogát, a kölcsönigénylésének minimum feltétele, hogy az igényelt
kölcsönösszeg magasabb, mint a kiváltandó Budapest Bankos kölcsön összege.
2 KAVOSZ Pénzügyi

Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Széchenyi Kártya Program mindenkori Üzletszabályzata jelenleg 12. sz. melléklete tartalmazza a Széchenyi kártya bírálati- és esetleges későbbi,
egyéb díjainak kondícióit, jelen hirdetmény e díjtételt tájékoztatásul közli, annak meghatározása a KAVOSZ Zrt. jogkörébe tartozik.
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Kamat (évi %)
Agrár Széchenyi Kártya

Adminisztrációs díj

Egyéb díjak

3

(A kártyahasználatra vonatkozó kondíciók a
„Számlavezetési keretszerződés kártya
hirdetménye nem lakossági ügyfelek részére”
szóló hirdetményben találhatóak)

1 havi BUBOR + 4% p.a

-

- évi 0,8% kezelési költség
- 3% szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés esetén
- 1 % különdíj a szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesítése esetén
- Bírálati díj (szerződött hitelösszeg alapján): 3

Kiemelt Támogatású Agrár Széchenyi Kártya 2

2

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Széchenyi Kártya Program mindenkori Agrár Széchenyi kártya Üzletszabályzata jelenleg 7. sz. melléklete tartalmazza az Agrár Széchenyi kártya
bírálati- és esetleges későbbi, egyéb díjainak kondícióit, jelen hirdetmény e díjtételt tájékoztatásul közli, annak meghatározása a KAVOSZ Zrt. jogkörébe tartozik.2020. április 12. és 2020 december
31. között (határnapokat is beleértve) hatályba lépett kölcsönszerződések esetén, amennyiben Kiemelt támogatású igénylés került benyújtásra.

3

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Széchenyi Kártya Program mindenkori Agrár Széchenyi kártya Üzletszabályzata jelenleg 7. sz. melléklete tartalmazza az Agrár Széchenyi kártya
bírálati- és esetleges későbbi, egyéb díjainak kondícióit, jelen hirdetmény e díjtételt tájékoztatásul közli, annak meghatározása a KAVOSZ Zrt. jogkörébe tartozik.

H-245/2020

Közzétételt követően publikus

4/8

Széchenyi Kártya Program

Kamat (évi %)

Adminisztrációs díj

Széchenyi Forgóeszközkölcsön 5
A KAVOSZ Zrt. és regisztráló irodái által
2020.05.14-ig befogadott és a Bankba
továbbított kölcsönkérelmek fogadhatóak be.

1 havi BUBOR + 5% p.a.

-

Széchenyi Beruházási Kölcsön 6
A KAVOSZ Zrt. és regisztráló irodái által
2020.05.14-ig befogadott és a Bankba
továbbított kölcsönkérelmek fogadhatóak be.

1 havi BUBOR + 4,5% p.a.

-

Egyéb díjak
-

évi 0,8% kezelési költség
1,5% szerződéskötési díj
10.000 Ft/lehívás lehívási díj
1 % különdíj a szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesítése esetén

-

évi 0,8% kezelési költség
1,5% szerződéskötési díj
15.000 Ft/lehívás lehívási díj
1 % különdíj a szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesítése esetén
- 20.000 Ft/előtörlesztési/szerződésmódosítási díj
- 20.000 Ft/ ingatlan nyilvántartási eljárási díj

5

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Széchenyi Kártya Program mindenkori Üzletszabályzata jelenleg 13. sz. melléklete tartalmazza a Széchenyi Forgóeszközhitel díjait/ kondícióit,
jelen hirdetmény e díjtételeket tájékoztatásul közli, annak meghatározása a KAVOSZ Zrt. jogkörébe tartozik.
6

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Széchenyi Kártya Program mindenkori Üzletszabályzata jelenleg 14. sz. melléklete tartalmazza a Széchenyi Beruházási hitel díjait/ kondícióit,
jelen hirdetmény e díjtételeket tájékoztatásul közli, annak meghatározása a KAVOSZ Zrt. jogkörébe tartozik.
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Kamat (évi %)

Rapid Folyószámlakölcsön 1 és 7
(tárgyi fedezet nélkül)
2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.

Rapid Éven túli kölcsön 1 és 8
(tárgyi fedezet nélkül)
2018. február 7-től benyújtott kölcsönkérelmek
tekintetében.

Adminisztrációs díj

Egyéb díjak

1 havi BUBOR + 4%

havi 0,1%
-

5%

havi 0,1%

-

1% min. 30.000 Ft szerződéskötési / limit megújítási díj
évi 0% rendelkezésre tartási díj
1%, min. 30.000 Ft szerződésmódosítási / előtörlesztési
díj
AVHGA készfizető kezességvállalásának díja: évi 1,1%,
80 %-os mértékű kezességvállalás mellett

1%, min. 30.000 Ft szerződéskötési díj
1%, min. 30.000 Ft előtörlesztési díj
1%, min. 30.000 Ft szerződésmódosítási díj
AVHGA készfizető kezességvállalásának díja: évi 1,1%,
80 %-os mértékű kezességvállalás mellett

1 Új

kihelyezés esetén. Budapest Banknál fennálló kölcsön kiváltása esetében a Bank fenntartja az egyedi mérlegelési jogát, a kölcsönigénylésének minimum feltétele, hogy az igényelt
kölcsönösszeg magasabb, mint a kiváltandó Budapest Bankos kölcsön összege.
7 A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó; amennyiben a Banknál az ügyfél Expressz termék összkitettsége - minden a Bank
által nyújtott Expressz, Üzletélénkítő, Presztízs, Rapid és NHP I., II, és III kölcsön ide tartozik - az igénylendő kölcsönnel együtt ügyfél- és/vagy adóscsoport szinten nagyobb, mint 15 millió Ft;
amennyiben a Banknál az ügyfél összkitettsége - minden a Bank által nyújtott kölcsön ide tartozik, kivéve a Lombard és Bankgarancia terméket - az igénylendő kölcsönnel együtt ügyfél- és/
vagy adóscsoport szinten nagyobb, mint 30 millió Ft; illetve ügyfél jogi tevékenységet folytató vállalkozás (TEAOR 6910).
8

A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó; amennyiben a Banknál az ügyfél Expressz termék összkitettsége - minden a Bank
által nyújtott Expressz, Üzletélénkítő, Presztízs, Rapid és NHP I., II. és III. kölcsön ide tartozik - az igénylendő kölcsönnel együtt ügyfél- és/vagy adóscsoport szinten nagyobb, mint 15 millió Ft;
amennyiben a Banknál az ügyfél összkitettsége - minden a Bank által nyújtott kölcsön ide tartozik, kivéve a Lombard és Bankgarancia terméket - az igénylendő kölcsönnel együtt ügyfélés/vagy adóscsoport szinten nagyobb, mint 30 millió Ft; illetve ügyfél jogi tevékenységet folytató vállalkozás (TEAOR 6910).
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Kamat (évi %)

Adminisztrációs díj
-

Eseti Kölcsön 9
Budapest Banknál fennálló más kölcsön
kiváltására (refinanszírozására) nem vehető
igénybe

MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési hitel 11 és 12
és 13 és 14

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HAJRÁ
KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖLCSÖN 18

1 havi BUBOR + 4,5%

nincs

15

3 havi EURIBOR +RKV1 +
2,5%

2,5 %

nincs

-

-

Egyéb díjak
évi 1 % rendelkezésre tartási díj 10
1%, min. 30.000 Ft szerződéskötési díj
10.000 Ft/lehívás lehívási díj 10
1 % különdíj a szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesítése esetén
1%, min. 30.000 Ft előtörlesztési díj
1%, min. 30.000 Ft szerződésmódosítási díj
AVHGA készfizető kezességvállalásának díja: évi 1,1%
Forgóeszköz kölcsöncél, 0,6% Beruházás kölcsöncél
esetében, 80 %-os mértékű kezességvállalás mellett

- évi 0,4 % rendelkezésre tartási díj
1%, max. 500.000 Ft folyósítási díj16
- 1%, min. 30.000 Ft max.250.000 Ft előtörlesztési díj
1%, max.500.000 Ft szerződésmódosítási díj17
- 20.000 Ft ingatlan nyilvántartási eljárási díj
AVHGA készfizető kezességvállalásának éves díja:
Átmeneti támogatási jogcímen nyújtott, 90 %-os mértékű
kezességvállalás mellett:
- max. 6 éves futamidejű agrárcélú beruházási ügylet: 0,25%
- max. 4 éves futamidejű vidékfejlesztési beruházási célú ügylet
(egyedi termék megállapodás alapján): 0,6%

9

A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó, szövetkezet; illetve ügyfél jogi tevékenységet folytató vállalkozás (TEAOR 6910).
Rendelkezésre tartási díj Forgóeszköz és Beruházás finanszírozás kölcsöncél esetében kerül alkalmazásra. Lehívási díj Beruházás finanszírozás kölcsöncél esetében kerül alkalmazásra.
11 A Hitelprogram részletes feltételeiről és kondícióiról a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül, valamint az MFB honlapján https://www.mfb.hu/vallalkozasok/turisztika/hitel kaphat
tájékoztatást.
12 Igénybevételi határidő: A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van lehetőség.
13 Elvárt tényleges és pénzügyi működési múlt: szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás területen végzett tevékenység és ebből a tevékenységből származóan min. 1 lezárt pénzügyi évvel kell
rendelkezni.
14 A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó; jogi tevékenységet folytató vállalkozás, szövetkezet, non-profit szervezet
15 RKV1 kizárólag az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke jelenleg 0,85%/év, amely az MFB vonatkozó
gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálásra kerül.
16 Felszámítás módja: A teljes hitelösszeg max egyszeri 1%-a, de max 500e Ft, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, és nem a folyósított összegből kerül levonásra.
17 Rendelkezésre tartási időszak alatt: szerződött hitelösszeg legfeljebb 1%-a max 500e Ft, Rendelkezésre tartási időszak lejárata után: fennálló tőketartozás legfeljebb 1%-a max 500e Ft
18 A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó, szövetkezet; illetve ügyfél jogi tevékenységet folytató vállalkozás (TEAOR 6910). A
program MNB által meghirdetett feltételeinek módosulása esetén a Budapest Bank fenntartja a jogot, hogy – a programban való részvétel követelményeinek való megfelelés érdekében - a
Hirdetményben szereplő feltételeket megváltoztassa, vagy az abban szereplő paraméterektől eltérő tartalommal kössön kölcsönszerződést.
10
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Minden más esetben agrárcélú és vidékfejlesztési célú ügyletek
esetén egységesen - egyedi termék megállapodás alapján – az éves
kezességi díj 0,6%, 80%-os mértékű kezességvállalás mellett.
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján kedvezményes
díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az Alapítvány a
kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos
AVHGA Hirdetményben rögzített piaci, vagy a piaci díjhoz képest
korrigált díjakon vállal kezességet, amennyiben azok nyújtásának
feltételei fennállnak.

Garancia Díjak

Garancia kisvállalkozásoknak
2018. február 7-től benyújtott kérelmek
tekintetében.

Éven belüli garancia díj (a szerződéskötéstől számított 12
hónap vagy annál rövidebb lejárat esetén):
2%/év, min. a devizanemtől függően 20.000 Ft/év,
80 EUR/év; 100 USD/év
Éven túli garancia díj (a szerződéskötéstől számított 12
hónapnál hosszabb lejárat esetén):
2%/év; min. a devizanemtől függően 30.000 Ft/év;
120 EUR/év; 150 USD/év

Egyéb díjak

1%, min. 50.000 Ft szerződéskötési díj
Sürgősségi díj: 5.000 Ft/garancia kibocsátás
(a kérelem banki befogadásától számított 3 munkanapon
belüli kibocsátás, amely kizárólag standard szövegezésű
nyilatkozat esetén választható)
Szerződésmódosítási díj: devizanemtől függően 20.000
Ft, 80EUR, 100 USD

A fenti kamatok és díjak megfizetésének módját és időpontját, valamint egyéb kölcsönfeltételeket a Bankkal kötött szerződés, a Bank Üzletszabályzata és az általa alkalmazott
általános szerződési feltételek rendelkezései tartalmazzák.
A konkrét kölcsönszerződés rendelkezésének megfelelően a díjak számítási alapja a szerződött, illetve évforduló alkalmával fennálló kölcsön keretösszege. A rendelkezésre
tartási díj a kölcsön igénybe nem vett keretösszege, míg az előtörlesztési díj az előtörlesztéssel érintett kölcsönösszeg után fizetendő.
A Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Bank által megbízott pénzügyi közvetítők a pénzügyi szolgáltatás közvetítése, pénzügyi tanácsadás, vagy bármilyen más, a közvetített
termékkel közvetlen összefüggésbe hozható szolgáltatásért az Ügyféllel kötött külön megbízási szerződés alapján jutalékot kérhetnek. A közvetítő által az Ügyféltől elkért
összes jutalék összege nem haladhatja meg kölcsönügylet esetében a folyósított kölcsönösszeg 5%-át, számlanyitás esetében 5.000,- Forintot. Amennyiben a Bank nem
szerződik az Ügyféllel, a pénzügyi közvetítő köteles az általa előre felszámított költségekről az Ügyféllel elszámolni. A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési
Hitelprogram (NHP) keretében kötendő hitelszerződéssel összefüggésben a közvetítő az Ügyfél felé jutalék, vagy bármely egyéb jogcímen felszámított költség felszámítására
nem jogosult.
Budapest Telebank elérhetősége: 1440 (zöld szám)
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