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ÚJ SZÉCHENYI
KÁRTYA PROGRAM

KEDVEZMÉNYES
KAMATOZÁSÚ
HITELKONSTRUKCIÓ

2020. május 15-től elérhetőek az MKB Bank kínálatában az
új Széchenyi Kártya Program konstrukciók, melyek célja a
világjárvány kedvezőtlen hatásainak mérséklése és azonnali
pénzügyi segítség biztosítása a hazai vállalkozások számára.
Ezen hiteltermékek hatékony segítséget nyújtanak
abban, hogy a vállalkozások mielőbb visszatérhessenek
a megszokott üzletmenethez, vagy akár növekedési
pályára álljanak.
A kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukciókhoz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezessége kapcsolódik.

TERMÉKEK

1. SZÉCHENYI KÁRTYA
FOLYÓSZÁMLAHITEL PLUSZ
A hitel célja a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak
áthidalása.

ELŐNYEI
Évi fix 0,1%-os kamat1.
2 éves futamidő.
90%-os hitelfedezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által.
Max. 100 millió forint összeghatárig igényelhető.

2. SZÉCHENYI
MUNKAHELYMEGTARTÓ HITEL

Részletek: mkb.hu/uj-szechenyi-kartya

Megfelelő választás azon vállalkozások számára, akik ebben
az átmeneti időszakban is szeretnék megtartani a munkavállalóikat, ugyanakkor a bérfizetés nehézséget okoz számukra.
Ez a fajta forgóeszközhitel személyi jellegű ráfordításokra,
illetve bármely egyéb személyi jellegű kifizetésre, juttatásra
fordítható.

KINEK AJÁNLJUK?

ELŐNYEI

1. SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL PLUSZ
2. SZÉCHENYI MUNKAHELYMEGTARTÓ HITEL
3. SZÉCHENYI LIKVIDITÁSI HITEL
4. SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL PLUSZ

Mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
	Az MKB Bank fiókjaiban szakértőink bővebb tájékoztatást
nyújtanak és segítenek az igénylési papírok kitöltésében.
mkb.hu/bankfiokok
	A regisztráló irodák egyikében adja be igénylési csomagját: kavosz.hu/irodakereso
	A hitelkérelmét megkapjuk az irodától és a hitelbírálatot
követően megtörténik a szerződéskötés az MKB Bankkal.

Évi fix 0,1%-os kamat2.
Akár 750 millió forint összeghatárig igényelhető.
90%-os hitelfedezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által.
2 éves futamidő.

3. SZÉCHENYI LIKVIDITÁSI HITEL
A hitel célja szabad felhasználású forgóeszközhitel biztosítása vállalkozások számára. A működéshez kapcsolódó
kiadások fedezésére korlátozás nélkül használható.

ELŐNYEI
Évi fix 0,2%-os kamat3.
Akár 250 millió forint összeghatárig igényelhető.
90%-os hitelfedezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által.
3 éves futamidő.

4. SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI
HITEL PLUSZ
A hitel célja a vállalkozás fejlesztéseinek, beruházásainak
hosszú távon történő finanszírozása, ezáltal a beruházási
kedv ösztönzése, és a vállalkozás versenyképességének
fenntartása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

ELŐNYEI
Évi fix 0,5%-os kamat .
Akár 1 milliárd forint összeghatárig igényelhető.
	Akár 90%-os hitelfedezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
által.
Akár 10 éves futamidő5.
4

1,2,3,4
A vonatkozó feltételek teljesülése, illetve a feltételeknek történő megfelelés esetén.
Jelenti az ügyfél által ténylegesen fizetendő ügyleti kamat mértékét, amely az
adott konstrukcióhoz tartozó állami kamattámogatással csökkentett kamatmérték.

Átmeneti jogcímű támogatás esetén maximum 6 év, csekély összegű támogatási
jogcím esetén maximum 10 év.
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VideóBANKunkon:
mkb.hu/videobank

Jelen tájékoztató kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és nem minősül a Ptk. szerinti
kötelező ajánlatnak.
A program részletes feltételrendszerével, a részvételi lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, forduljon személyes pénzügyi tanácsadójához, keresse fel bármely
bankfiókunkat vagy hívja TeleBANKár szolgáltatásunkat a 06 80 333 770-es számon,
illetve tájékozódjon a KAVOSZ honlapján, a kavosz.hu oldalon.
2020. május 15-től a fenti konstrukciók forgalmazásának idejére a Széchenyi Kártya
Program Széchenyi Forgóeszközhitel és Széchenyi Beruházási Hitel, valamint a
(korábbi) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében az új és ismételt igényléstípusú, illetve a meglévő hitelkeret emelésére irányuló hitelkérelmek befogadása
felfüggesztésre került. A Széchenyi Kártya meghosszabbítására, illetve felülvizsgálatára vonatkozó hitelkérelmek benyújtása azonban továbbra is lehetséges.
Meglévő hiteleivel kapcsolatban az mkb.hu oldalon talál információkat vagy keresse
személyes pénzügyi tanácsadóját!

Személyesen bankfiókjainkban

TeleBANKár 06 80 333 770

mkb.hu

