XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA
SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK
Érvényes: 2020. július 15-től

I. Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
Devizanem
Kamat (évi fix)
Kezelési költség, kamat módjára számítandó
(évi fix1)
Állami kamattámogatás2 (az ügylet teljes
futamidejére, azaz 2 évre) (évi fix)
Állami kezelési költségtámogatás, kamat
módjára számítandó (évi fix)
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (egyszeri)

Forint
2,5 %
0,5 %
2,4 %
0,5 %
Lásd mindenkori hatályos Garantiqa Zrt.
hirdetménye

Mérték
0,5 %, de max. 1 000 000 Ft

Részleges előtörlesztés esetén

Szerződés
módosítási
díj

A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy lejárat
változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

1 %, min. 30 000 Ft
díjmentes
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.
A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
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II. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Devizanem
Bírálati díj3
500.000 Ft hitelkeret esetén
1-2 millió Ft hitelkeret esetén
3-4 millió Ft hitelkeret esetén
5-6 millió Ft hitelkeret esetén
7-10 millió Ft hitelkeret esetén
11-15 millió Ft hitelkeret esetén
16-20 millió Ft hitelkeret esetén
21-25 millió Ft hitelkeret esetén
26-50 millió Ft hitelkeret esetén
51-75 millió Ft hitelkeret esetén
76-100 millió Ft hitelkeret esetén
Társkártya (társkártya kibocsátási díj)
A Széchenyi Kártya Hitel Plusz igénybevételére
szolgáló Bankszámla számlavezetési díja
Kamat (évi fix)
Kezelési költség, kamat módjára számítandó
(évi fix)4
Állami kamattámogatás5 (az ügylet teljes
futamidejére, azaz 2 évre) (évi fix)
Állami kezelési költségtámogatás, kamat
módjára számítandó (évi fix)
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Késedelmi kamat mértéke6

Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj ütemezett
keretcsökkentés esetén
A kártya érvényességi ideje

Forint
15 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
70 000 Ft
90 000 Ft
120 000 Ft
140 000 Ft
160 000 Ft
180 000 Ft
230 000 Ft
280 000 Ft
4 000 Ft
0 Ft
2,5 %
0,5 %
2,4 %
0,5 %
Lásd mindenkori hatályos Garantiqa Zrt.
hirdetménye
esedékesség napján érvényes állami támogatás
nélküli ügyleti kamat + éves kezelési költség + 6 %

Mérték
egyszeri 3 %, a keretcsökkentés teljes összegére vetítve
1 év

Bírálati díj (korábbi nevén “kártyadíj”): A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Pluszhoz kapcsolódó hitelre vonatkozó hitelbírálatnak, a
hitelkeret rendelkezésre bocsátásának ill. felülvizsgálatnak jutaléka, továbbá a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz bankkártya
kibocsátásának díja. A bírálati díj megfizetése a hitelkeret megnyílásának napján esedékes. A bírálati díj összegével a Bank az Ügyfél
bankszámláját megterheli.
A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz hitelkerethez kibocsátott első bankkártya
rendelkezésre bocsátásának díját. Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen
szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj (kártyadíj) összege a felülvizsgálat pillanatában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális
hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
4
A kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.
5
A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
6 Az esedékessé vált, de meg nem fizetett tőke-, kamat-, jutalék, díj- és költségtartozás összege után, az esedékesség napjától számítva.
Hitelkeret-túllépés esetén fedezetlen (meghitelezett) tartozás keletkezik, melynek összege után a Bank szintén késedelmi kamatot számít fel,
a terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig.
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II.2. EGYÉB SZÉCHENYI KÁRTYA PLUSZHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK
II.2.1 Kamat- és járulékok fizetésének esedékessége: naptári negyedévente.
II.2.2

A kamatszámítás képlete:

tőke * naptári napok számával * kamatláb
36 000

Az egyéb kondíciókat és feltételeket a mindenkor hatályos „Kondíciós lista jogi személyek, jogi
személyiség nélküli szervezetek részére - I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és
kapcsolódó szolgáltatások (V2/A)” illetve a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek részére - I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó
szolgáltatások (V2/B)”, továbbá a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
részére - Vállalati általános és speciális rendelkezések (V7)” kondíciós listák tartalmazzák.
Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e
nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban meghatározott feltételekkel és az ott
meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a Bank az egyidejűleg igénybe vett
bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyűjtési szolgáltatást, bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos
szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák bármelyike valamely
szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági/vállalati feltételeire, kondícióira hivatkozást tartalmaz,
akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeket, díjakat,
költségeket érvényesíti a Bank.
A Bank az Ügyféllel kötött szerződés időtartama alatt jogosult a jelen kondíciós listában meghatározott
bármely kondíciót egyoldalúan módosítani a mindenkori piaci kondíciók változásától, illetve az állami
támogatás változásától függően. A Bank az Ügyfelet a változásokról a Világgazdaság, valamint a Bank
ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetmény útján tájékoztatja. Amennyiben a fenti
napilapokban és a Bank ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetmény szövege
egymástól eltérne, a Bank üzlethelyiségeiben közzétett szöveg az irányadó.

III. Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Devizanem
Hitelkeret összege
500.000 Ft
Bírálati díj
1.000.000 – 2.500.000 Ft
a 2017. március 5-éig
3.000.000 – 4.500.000 Ft
megkötött ASZK
5.000.000 – 6.500.000 Ft
hitelszerződések
7.000.000 – 10.500.000 Ft
esetében az
adatszolgáltatási
11.000.000 – 20.500.000 Ft
időpontokban
21.000.000 – 25.000.000 Ft
(éves)7
25.500.000 – 50.000.000 Ft
500.000 Ft
1.000.000 – 2.000.000 Ft
Bírálati díj
2.500.000 – 4.000.000 Ft
a 2017. március 6-ától
4.500.000 – 6.000.000 Ft
létrejött új, ismételt,
meghosszabbítás és
6.500.000 – 10.000.000 Ft
keretemelés
10.500.000 – 15.000.000 Ft
igényléstípusú
15.500.000 – 20.000.000 Ft
hitelszerződések
20.500.000 – 25.000.000 Ft
esetén
(azok adatszolgáltatási
25.500.000 – 50.000.000 Ft
időpontjait is beleértve)
50.500.000 – 75.000.000 Ft
(éves)16
75.500.000 – 100.000.000 Ft
100.500.000 – 200.000.000 Ft
Társkártya díja (éves)8
Az Agrár Széchenyi kártya hitel igénybevételére
szolgáló Bankszámla számlavezetési díja
Az éves kamat mértéke az állami támogatás időtartama
alatt9
Az éves kamat mértéke állami támogatás nélkül10

Forint
Bírálati díj (éves)
7.500 Ft
15.000 Ft
30.000 Ft
70.000 Ft
90.000 Ft
120.000 Ft
140.000 Ft
160.000 Ft
15.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
90.000 Ft
120.000 Ft
140.000 Ft
160.000 Ft
180.000 Ft
230.000 Ft
280.000 Ft
300.000 Ft
4.000 Ft/db
0 Ft
1 havi BUBOR
1 havi BUBOR + 4%
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Bírálati díj (éves): Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelre vonatkozó hitelbírálatnak, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának ill.
felülvizsgálatának jutaléka, továbbá az első Agrár Széchenyi Kártya bankkártya kibocsátásának díja. A bírálati díj megfizetése a hitelkeret
megnyílásának napján, valamint két illetve három éves futamidő esetén a hitelkeret megnyílásának napjához képesti 365 naponként esedékes. A
bírálati díj összegével a Bank az Ügyfél bankszámláját megterheli.
8 Társkártya díja (éves): a további Agrár Széchenyi Kártya bankkártya (bankkártyák) kibocsátásának díja. A társkártya díjának megfizetése a
hitelkeret megnyílásának napján, valamint két illetve három éves futamidő esetén a hitelkeret megnyílásának napjához képesti 365 naponként
esedékes. A társkártya díjának összegével a Bank az Ügyfél bankszámláját megterheli.
9 Normál ASZK esetén 4%/év a kamattámogatás mértéke . Többlettámogatott ügyleteknél az alábbi:
Fagykáros hitelügyletek esetén az “ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után számított, legkésőbb 2017. március 31-ig
hatályba lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 500.000 forint összegű, a 2017. április 11. és 2017. május 31. között (határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 1.000.000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel után 100%-os
kamattámogatás vehető igénybe azzal, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel
után a kamattámogatás mértéke megegyezik a normal ASZK kamattámogatás mértékével.
Átmeneti támogatású hitelügyletek esetén 100%-os kamattámogatás vehető igénybe a legkésőbb 2017. június 30-ig benyújtott hitelkérelmek
alapján megkötött hitelszerződésekre.
Jégkár 2 hitelügyeletek esetén az “ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után számított, legkésőbb 2018. május 31-ig
hatályba lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 1.000.000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel után 100%-os
kamattámogatás vehető igénybe azzal, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel
után a kamattámogatás mértéke megegyezik a normal ASZK kamattámogatás mértékével.
Sertéstartást illetve fás szárú gyümölcstermesztést támogató hitelügyletek esetén 2019. január 1. és 2019. december 31. között (a határnapokat
is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetén minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb ötszázezer forint összegű
hitelkeret, illetve a fás szárú gyümölcsültetvény igényelt területének minden megkezdett hektárja után számított legfeljebb egymillió forint
összegű hitelkeret együttes összege alapján megállapított hitelkeretből igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100%
kamattámogatás vehető igénybe a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe
vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK-hoz biztosítottal.
Kiemelt támogatású hitelügyletek esetén 100%-os kamattámogatás kapcsolódik a vonatkozó 14/2020. (IV.10.) AM rendelet hatálybalépését
követő nap, azaz 2020. április 12. és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződésekhez, a maximum
igényelhető hitelösszeg esetén a hitel teljes futamidejére.
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Amennyiben a hitel futamideje alatt az Ügyfél az állami támogatásra való jogosultságát bármilyen okból kifolyólag elveszíti, az Ügyfél a
jogosultság elvesztésének napjától az ezen kamatmértékkel számított kamat megfizetésére köteles.

Éves kezelési költség11
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
készfizető kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj

0,8%
lásd a mindenkori hatályos AVHGA hirdetménye
az esedékesség napján érvényes állami támogatás
nélküli ügyleti kamat + éves kezelési költség + 6%

Késedelmi kamat éves mértéke12

Jutalékok, díjak
Megnevezés

Mérték

Szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés esetén
Különdíj az előírt számlaforgalom13 nemteljesítése esetén

A kártya érvényességi ideje

egyszeri 3%, a keretcsökkenés teljes összegére
vetítve
évi 1%, az előírt és a teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve
3 év
a kapcsolódó folyószámlahitel futamideje azonban
ennél rövidebb is lehet, ilyen esetben a
folyószámlahitel futamidejének lejáratával a kártya
megszüntetésre kerül (a kártya lejárati dátumától
függetlenül)

III.1 EGYÉB AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITELHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK:
III.1.1 Kamat megállapítása: a hitel kamata megegyezik a naptári hónap első naptári napjára spot értéknappal - azaz a
tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett 1 havi BUBOR-ral. A kamatperiódus időszakában a kamat minden
naptári hónap első napján változik. A Bank a kamat mértékét az aktuális BUBOR mértéke alapján, az előzőek szerint
állapítja meg.
III.1.2
Kamatperiódus: egy naptári negyedévre megállapított kamatidőszak. Az első kamatperiódus tört periódus, a
hitel megnyílásának napjával kezdődik és a tárgynegyedév utolsó napjáig tart. A további kamatperiódusok első napja a
soron következő naptári negyedév első napja, utolsó napja pedig az adott naptári negyedév utolsó napja. Amennyiben az
így megállapított kamatperiódus kezdő napja nem üzleti nap, a kamatperiódus első napja az ezt követő első üzleti nap.
III.1.3
Kamat és járulékok fizetésének esedékessége: naptári negyedévente, illetve az Agrár Széchenyi Kártya
szerződés bármilyen okból történő megszűnésének napján.

III.1.4

A kamatszámítás képlete:

tőke * naptári napok száma * kamatláb
36 000

Az egyéb kondíciókat és feltételeket a mindenkor hatályos „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek részére - I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (V2/A)”
illetve a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - I.2. Vállalati bankszámlavezetés,
A kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.
Fagykáros hitelügyletek esetén az “ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után számított, legkésőbb 2017. március 31-ig
hatályba lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 500.000 forint összegű, a 2017. április 11. és 2017. május 31. között (határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 1.000.000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel után számított 100%-os
kezelési költség-támogatás vehető igénybe.
Átmeneti támogatású hitelügyletek esetén 100%-os kezelési költség-támogatás vehető igénybe a legkésőbb 2016. december 31-ig benyújtott
hitelkérelmek alapján megkötött hitelszerződésekre.
Jégkár2 hitelügyletek esetén az “ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után számított, legkésőbb 2018. május 31-ig hatályba
lépett hitelszerződéseknél a legfeljebb 1.000.000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel után számított 100%-os kezelési
költség-támogatás vehető igénybe.
Sertéstartást illetve fás szárú gyümölcstermesztést támogató hitelügyletek esetén 2019. január 1. és 2019. december 31. között hatályba lépett
hitelszerződések esetén minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret, illetve a fás szárú
gyümölcsültetvény minden megkezdett hektárja után számított legfeljebb egymillió forint összegű hitelkeret együttes összege alapján megállapított
hitelkeretre eső kezelési költségek tekintetében 100% kezelési költség-támogatás vehető igénybe a kezességvállalás teljes idejére.
Kiemelt támogatású hitelügyletek esetén 100%-os kezelési költségtámogatás kapcsolódik a vonatkozó 14/2020. (IV.10.) AM rendelet hatálybalépését
követő nap, azaz 2020. április 12. és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződésekhez, a maximum
igényelhető hitelösszeg esetén a hitel teljes futamidejére.
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12 Az

esedékessé vált, de meg nem fizetett tőke-, kamat-, jutalék, díj- és költségtartozás összege után, az esedékesség napjától számítva. Hitelkerettúllépés esetén fedezetlen (meghitelezett) tartozás keletkezik, melynek összege után a Bank szintén késedelmi kamatot számít fel, a terhelés napjától
a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig.
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Előírt számlaforgalom: az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a szerződés teljes tartama
alatt éves teljesítési időtartamonként a Bankszámlán bonyolított, legalább a szerződött hitelösszegnek megfelelő összegű számlaforgalom.
Számlaforgalom: az adott éves teljesítési időtartam alatt a Bankszámlán teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon
jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely más fizetési számlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal
kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés megszűnését követően jóváírt összeget, továbbá az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel
szerződés alapján folyósított valamennyi összeget, illetve a Bankkal kötött bármely hatályos hitelszerződés alapján folyósított minden összeget.
Devizában teljesített jóváírások együttes összege az adott éves teljesítési időtartam utolsó napján érvényes MKB deviza középárfolyamon számított
forint ellenértéken kerül figyelembevételre.
Az előírt számlaforgalom nem vagy nem teljes összegben történő teljesítése esetén a Bank teljesítési időtartamonként különdíjat számít fel.
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szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (V2/B)”, továbbá a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség
nélküli szervezetek részére - Vállalati általános és speciális rendelkezések (V7)” kondíciós listák tartalmazzák.
Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott díjak, költségek
felszámításával nyújtja a Bank az egyidejűleg igénybe vett bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyűjtési szolgáltatást,
bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák
bármelyike valamely szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági/vállalati feltételeire, kondícióira hivatkozást
tartalmaz, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeket, díjakat, költségeket
érvényesíti a Bank.
A Bank az Ügyféllel kötött szerződés időtartama alatt jogosult a jelen kondíciós listában meghatározott bármely kondíciót
egyoldalúan módosítani a mindenkori piaci kondíciók változásától, illetve az állami támogatás változásától függően. A
Bank az Ügyfelet a változásokról a Világgazdaság, valamint a Bank ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben közzétett
hirdetmény útján tájékoztatja. Amennyiben a fenti napilapokban és a Bank ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben
közzétett hirdetmény szövege egymástól eltérne, a Bank üzlethelyiségeiben közzétett szöveg az irányadó.
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IV. Széchenyi Likviditási Hitel
Devizanem
Kamat (évi fix)
Kezelési költség, kamat módjára számítandó
(évi fix14)
Állami kamattámogatás15 (az ügylet teljes
futamidejére, azaz 3 évre) (évi fix)
Állami kezelési költségtámogatás, kamat
módjára számítandó (évi fix)
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (egyszeri)

Forint
2,5 %
0,5 %
2,3 %
0,5 %
Lásd mindenkori hatályos Garantiqa Zrt.
hirdetménye

Mérték
1 %, de max. 1 000 000 Ft

Részleges előtörlesztés esetén

Szerződés
módosítási
díj

A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy lejárat
változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

1 %, min. 30 000 Ft
díjmentes
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.
A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
14
15

V. Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
Devizanem
Kamat (évi fix)
Kezelési költség, kamat módjára számítandó
(évi fix16)
Állami kamattámogatás17 (az ügylet teljes
futamidejére) (évi fix)
Állami kezelési költségtámogatás, kamat
módjára számítandó (évi fix)
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (egyszeri)
Folyósítási jutalék

Forint
4,5 %
0,5 %
4,0 %
0,5 %
Lásd mindenkori hatályos Garantiqa Zrt.
hirdetménye

Mérték
1,5 %, de max. 1 500 000 Ft
Lehívásonként fix 15 000 Ft

Részleges előtörlesztés esetén

Szerződés
módosítási
díj

A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy lejárat
változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

1 %, min. 30 000 Ft
díjmentes
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.
A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
16
17

VI. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
Devizanem

Forint

Kamat (évi)

1 havi BUBOR + 4%

Kezelési költség, kamat módjára
számítandó (évi)
Állami kamattámogatás18 (az ügylet
futamidejének első 3 évére) a 2015.
december 31-éig megkötött
hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás3 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2016. január 1. és 2016.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás3 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2017. január 1. és 2020.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Hitelbírálati díj (egyszeri)
Szerződéskötési díj (egyszeri)
Folyósítási jutalék
Különdíj (az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve) 19
Szerződés
módosítási
díj

Részleges előtörlesztés esetén
A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy
lejárat változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

0,8%

5%

5%
maximum 5%
a kamattámogatás mértéke hitelszerződésenként kerül
meghatározásra oly módon, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%
Lásd a mindenkori hatályos Garantiqa Zrt hirdetménye

Mérték
0,5%
1%
Lehívásonként, fix 15 000 Ft
1%

1%, min.30.000 Ft
díjmentes
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
19 A
különdíj esedékes a hitelszerződés hatályba lépésétől számított 12 (tizenkettő) havonta, illetve a hitel szerződés bármely okból történő
megszűnése napján. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a fordulónapi nyitó (banki felülvizsgálat időpontjában fennálló)
tőketartozás összege. Az előírt számlaforgalom teljesítettnek tekintendő, amennyiben az előírt számlaforgalomhoz képest a ténylegesen bonyolított
számlaforgalom nagyságrendje legalább 95 %-os mértékű.
Előírt számlafogalom: a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel szerződés hatályba lépésétől számított 363 (háromszázhatvanhárom) nap alatt a
Bankszámlán teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál vezetett
bármely más bankszámlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés megszűnését követően
jóváírt összeg, illetve a Bankkal kötött minden hatályos hitelszerződés alapján folyósított minden összeget.
Előírt számlaforgalom:

1-10 M Ft közötti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum háromszorosát elérő 12 havi számlaforgalom

10M Ft feletti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum ötszörösét elérő 12 havi számlaforgalom
18

VII.

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Devizanem

Forint

Kamat (évi)

1 havi BUBOR + 4,5%

Kezelési költség, kamat módjára
számítandó (évi)
Állami kamattámogatás20 (az ügylet
futamidejének első 3 évére) a 2015.
december 31-éig megkötött hitelszerződések
esetében
Állami kamattámogatás5 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2016. január 1. és 2016.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás5 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2017. január 1. és 2018.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Hitelbírálati díj (egyszeri)
Szerződéskötési díj (egyszeri)
Folyósítási jutalék
Különdíj (az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve) 21
Szerződés
módosítási
díj

Részleges előtörlesztés esetén
A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy
lejárat változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

0,8%

5%

5%
maximum 5%
a kamattámogatás mértéke hitelszerződésenként kerül
meghatározásra oly módon, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%
Lásd a mindenkori hatályos Garantiqa Zrt hirdetménye

Mérték
0,5%
1%
Lehívásonként, fix 15 000 Ft
1%

1%, min.30.000 Ft
díjmentes
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
21 A
különdíj esedékes a hitelszerződés hatályba lépésétől számított 12 (tizenkettő) havonta, illetve a hitel szerződés bármely okból történő
megszűnése napján. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a fordulónapi nyitó (banki felülvizsgálat időpontjában fennálló)
tőketartozás összege. Az előírt számlaforgalom teljesítettnek tekintendő, amennyiben az előírt számlaforgalomhoz képest a ténylegesen bonyolított
számlaforgalom nagyságrendje legalább 95 %-os mértékű.
Előírt számlafogalom: a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel szerződés hatályba lépésétől számított 363 (háromszázhatvanhárom) nap alatt a
Bankszámlán teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál vezetett
bármely más bankszámlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés megszűnését követően
jóváírt összeg, illetve a Bankkal kötött minden hatályos hitelszerződés alapján folyósított minden összeget.
Előírt számlaforgalom:

1-10 M Ft közötti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum háromszorosát elérő 12 havi számlaforgalom

10M Ft feletti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum ötszörösét elérő 12 havi számlaforgalom
20

VIII.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Klasszik

A konstrukció forgalmazása 2020. május 15-től felfüggesztésre került.22
Devizanem
Forint
Bírálati díj23
500.000 HUF hitelkeret esetén
15.000 Ft
1 - 2 millió HUF hitelkeret esetén
30.000 Ft
3 - 4 millió HUF hitelkeret esetén
50.000 Ft
5 – 6 millió HUF hitelkeret esetén
70.000 Ft
7– 10 millió HUF hitelkeret esetén
90.000 Ft
11 – 15 millió HUF hitelkeret esetén
120.000 Ft
16 – 20 millió HUF hitelkeret esetén
140.000 Ft
21 – 25 millió HUF hitelkeret esetén
160.000 Ft
26 – 50 millió HUF hitelkeret esetén
180.000 Ft
51 - 75 millió HUF hitelkeret esetén
230.000 Ft
76 – 100 millió HUF hitelkeret esetén
280.000 Ft
Társkártya (kártya-kibocsátási díj)
4.000 Ft
A Széchenyi kártya hitel igénybevételére
0 Ft
szolgáló Bankszámla számlavezetési díja
2010 január 1-től kibocsátott kártyák esetén az éves
kamat mértéke az állami támogatás időtartama
1 havi BUBOR + 3%
alatt24
2009 december 31-ig kibocsátott kártyák esetén az
éves kamat mértéke az állami támogatás időtartama
1 havi BUBOR + 2%
alatt
Az éves kamat mértéke állami támogatás nélkül
1 havi BUBOR + 4%
egységesen:25
Éves kezelési költség:26
A Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalásának
igénybevételéért fizetendő éves díj
Késedelmi kamat éves mértéke:27
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés
esetén
Különdíj az előírt számlaforgalom nemteljesítése
esetén28

0,8%
Lásd a mindenkori hatályos Garantiqa Zrt hirdetménye
az esedékesség napján érvényes állami támogatás
nélküli ügyleti kamat + éves kezelési költség + 6%
Mérték
egyszeri 3%, a keretcsökkenés teljes összegére vetítve
évi 1%, az előírt és a teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve

22

2020. május 15-től meglévő Széchenyi Kártya Klasszik meghosszabbítására, felülvizsgálatára irányuló kérelmek benyújtására van
mód.
23 Bírálati díj (korábbi nevén „kártyadíj”): A Széchenyi Kártya Klasszikhoz kapcsolódó hitelre vonatkozó hitelbírálatnak, a hitelkeret rendelkezésre
bocsátásának ill. felülvizsgálatának jutaléka, továbbá a Széchenyi Kártya Klasszik bankkártya kibocsátásának díja. A bírálati díj megfizetése a
hitelkeret megnyílásának napján ill. felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén a hitelszerződés második évre történő meghosszabbításakor
esedékes. A bírálati díj összegével a Bank az Ügyfél bankszámláját megterheli.
24 BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, amely a BUBOR fixingeljárás szabályzatának megfelelően, naponta kerül megállapításra.
Az aktuális BUBOR-t a Magyar Nemzeti Bank minden üzleti napon az írott (Napi Gazdaság, Világgazdaság), és az elektronikus (Reuters BUBOR
oldal) sajtó rendelkezésére bocsátja. A BUBOR jegyzése a spot értéknappal (a kamatjegyzést követő második üzleti nappal) induló ügyletekre
vonatkozik.
A kamat mértéke az állami támogatás változására tekintettel változik, a kamat- és garanciadíj mindenkori mértékét az erre vonatkozó hatályos
kormányrendelet tartalmazza. A kamattámogatás a hitelösszeg10 millió Ft-ig terjedő részére jár!
25 Amennyiben a hitel futamideje alatt az Ügyfél az állami támogatásra való jogosultságát bármilyen okból kifolyólag elveszíti, az Ügyfél a
jogosultság elvesztésének napjától az ezen kamatmértékkel számított kamat megfizetésére köteles. A folyósított állami támogatást a Bank
minden esetben jóváírja a Bankszámlán.
26 A

kezelési költség számítása naponta, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve történik.

27

Az esedékessé vált, de meg nem fizetett tőke-, kamat-, jutalék, díj- és költségtartozás összege után, az esedékesség napjától számítva.
Hitelkeret-túllépés esetén fedezetlen (meghitelezett) tartozás keletkezik, melynek összege után a Bank szintén késedelmi kamatot számít fel, a
terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig.
28

Előírt számlaforgalom: 6-10 millió Ft összegű Széchenyi Kártya hitel esetében a hitelösszeg legalább háromszorosát, 11-50 millió Ft összegű
Széchenyi Kártya Klasszik hitel esetében pedig a hitelösszeg legalább ötszörösét elérő számlaforgalmat jelent.
Előírt számlafogalom: a Széchenyi Kártya Klasszik szerződés hatályba lépésétől számított 363 (háromszázhatvanhárom) nap alatt a
Bankszámlán teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál
vezetett bármely más bankszámlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés
megszűnését követően jóváírt összeg, továbbá a Széchenyi Kártya Klasszik szerződés alapján folyósított valamennyi összeget, illetve a Bankkal
kötött minden hatályos hitelszerződés alapján folyósított minden összeget. Devizában teljesített jóváírások együttes összege az ismételt
ügyfélminősítést követő napon, illetve a Széchenyi Kártya szerződés bármely okból történő megszűnésének napján érvényes MKB deviza
középárfolyamon számított forint ellenértéken kerül figyelembevételre.

Esedékessége az ismételt ügyfélminősítést követő
napon, illetve a Széchenyi Kártya szerződés bármely
okból történő megszűnése napján

A kártya érvényességi ideje

1 év
Pozitív felülvizsgálat esetén új, 1 éves érvényességű
bankkártya kerül kibocsátásra, egyéb esetben a
Széchenyi Kártya Szerződés megszűnésével megszűnik a
Széchenyi Kártya érvényessége is.

VIII.1
EGYÉB SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL KLASSZIKHOZ KAPCSOLÓDÓ
KONDÍCIÓK:
VIII.1.1 Kamat megállapítása: a hitel kamata megegyezik a naptári hónap első naptári napjára spot
értéknappal - azaz a tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett 1 havi BUBOR-ral. A
kamatperiódus időszakában a kamat minden naptári hónap első napján változik. A Bank a kamat
mértékét az aktuális BUBOR mértéke alapján, az előzőek szerint állapítja meg.
VIII.1.2 Kamatperiódus: egy naptári negyedévre megállapított kamatidőszak. Az első kamatperiódus
tört periódus, a hitel megnyílásának napjával kezdődik és a tárgynegyedév utolsó napjáig tart. A további
kamatperiódusok első napja a soron következő naptári negyedév első napja, utolsó napja pedig az adott
naptári negyedév utolsó napja. Amennyiben az így megállapított kamatperiódus kezdő napja nem üzleti
nap, a kamatperiódus első napja az ezt követő első üzleti nap.
VIII.1.3 Kamat- és járulékok fizetésének esedékessége: naptári negyedévente.
VIII.1.4 A kamatszámítás képlete:

tőke * naptári napok számával * kamatláb
36 000

Az egyéb kondíciókat és feltételeket a mindenkor hatályos „Kondíciós lista jogi személyek, jogi
személyiség nélküli szervezetek részére - I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és
kapcsolódó szolgáltatások (V2/A)” illetve a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek részére - I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó
szolgáltatások (V2/B)”, továbbá a „Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
részére - Vállalati általános és speciális rendelkezések (V7)” kondíciós listák tartalmazzák.
Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e
nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban meghatározott feltételekkel és az ott
meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a Bank az egyidejűleg igénybe vett
bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyűjtési szolgáltatást, bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos
szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák bármelyike valamely
szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági/vállalati feltételeire, kondícióira hivatkozást tartalmaz,
akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeket, díjakat,
költségeket érvényesíti a Bank.
A Bank az Ügyféllel kötött szerződés időtartama alatt jogosult a jelen kondíciós listában meghatározott
bármely kondíciót egyoldalúan módosítani a mindenkori piaci kondíciók változásától, illetve az állami
támogatás változásától függően. A Bank az Ügyfelet a változásokról a Világgazdaság, valamint a Bank
ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetmény útján tájékoztatja. Amennyiben a fenti
napilapokban és a Bank ügyfélfogadására nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetmény szövege
egymástól eltérne, a Bank üzlethelyiségeiben közzétett szöveg az irányadó.
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IX. Széchenyi Forgóeszközhitel
A konstrukció forgalmazása 2020. május 15-től felfüggesztésre került.
Devizanem
Kamat (évi)

Forint
1 havi BUBOR + 5%

Kezelési költség, kamat módjára számítandó
(évi)
Állami kamattámogatás29 (az ügylet teljes
futamidejére, azaz 3 évre) a 2015. december 31éig megkötött hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás1 (az ügylet teljes
futamidejére, azaz 3 évre) a 2016. január 1. és
2020. december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (egyszeri)
Folyósítási jutalék
Különdíj (az előírt és a teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve)30

0,8%
2%

3%
Lásd a mindenkori hatályos Garantiqa Zrt
hirdetménye

Mérték
1,5%
Lehívásonként, fix 10 000 Ft
1%

Részleges előtörlesztés esetén

Szerződés
módosítási
díj

A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy lejárat
változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

1%, min.30.000 Ft
díjmentes
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
30
A különdíj esedékes a hitelszerződés hatályba lépésétől számított 12 (tizenkettő) havonta, illetve a hitel szerződés bármely okból történő megszűnése
napján. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a fordulónapi nyitó (banki felülvizsgálat időpontjában fennálló) tőketartozás összege.
Az előírt számlaforgalom teljesítettnek tekintendő, amennyiben az előírt számlaforgalomhoz képest a ténylegesen bonyolított számlaforgalom
nagyságrendje legalább 95 %-os mértékű.
Előírt számlafogalom: a Széchenyi Forgóeszközhitel szerződés hatályba lépésétől számított 363 (háromszázhatvanhárom) nap alatt a Bankszámlán
teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely más
bankszámlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés megszűnését követően jóváírt
összeg, továbbá a Széchenyi Forgóeszközhitel szerződés alapján folyósított valamennyi összeget, illetve a Bankkal kötött minden hatályos
hitelszerződés alapján folyósított minden összeget.
Előírt számlaforgalom:
 1-10 M Ft közötti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum háromszorosát elérő 12 havi számlaforgalom
 10 M Ft feletti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum ötszörösét elérő 12 havi számlaforgalom
29

X. Széchenyi Beruházási Hitel
A konstrukció forgalmazása 2020. május 15-től felfüggesztésre került.
Devizanem
Kamat (évi)

1 havi BUBOR + 4,5%

Kezelési költség, kamat módjára
számítandó (évi)
Állami kamattámogatás31 (az ügylet
futamidejének első 3 évére) a 2013. január 1.
előtt megkötött hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás32 (az ügylet
futamidejének első 3 évére) a 2013. január 1.
és 2015. december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás8 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2016. január 1. és 2016.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
Állami kamattámogatás8 (az ügylet teljes
futamidejére) a 2017. január 1. és 2020.
december 31. között megkötött
hitelszerződések esetében
A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételéért
fizetendő éves díj
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (egyszeri)
Folyósítási jutalék
Különdíj (az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve) 33
Szerződés
módosítási
díj

Forint

Részleges előtörlesztés esetén
A hitelszerződés módosítását
eredményező lejárat-módosítás
esetén
A szerződött összeg és/vagy
lejárat változtatása nélkül

Késedelmi kamat (évi)

0,8%
2%

5%

5%
maximum 5%
a kamattámogatás mértéke hitelszerződésenként kerül
meghatározásra oly módon, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%
Lásd a mindenkori hatályos Garantiqa Zrt hirdetménye

Mérték
1,5%
Lehívásonként, fix 15 000 Ft
1%

1%, min.50.000 Ft
díjmentes
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %

MKB BANK NYRT.

A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
32 A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
33
A különdíj esedékes a hitelszerződés hatályba lépésétől számított 12 (tizenkettő) havonta, illetve a hitel szerződés bármely okból történő
megszűnése napján. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a fordulónapi nyitó (banki felülvizsgálat időpontjában fennálló)
tőketartozás összege. Az előírt számlaforgalom teljesítettnek tekintendő, amennyiben az előírt számlaforgalomhoz képest a ténylegesen bonyolított
számlaforgalom nagyságrendje legalább 95 %-os mértékű.
Előírt számlafogalom: a Széchenyi Beuházási Hitel szerződés hatályba lépésétől számított 363 (háromszázhatvanhárom) nap alatt a Bankszámlán
teljesített jóváírások együttes összege, amely nem tartalmazza azon jóváírásokat, amelyek fedezete az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely más
bankszámlájának megterheléséből származó összeg, a Bankkal kötött betéti szerződés alapján a betéti szerződés megszűnését követően jóváírt
összeg, továbbá a Széchenyi Beruházási Hitel szerződés alapján folyósított valamennyi összeget, illetve a Bankkal kötött minden hatályos
hitelszerződés alapján folyósított minden összeget.
Előírt számlaforgalom:

1-10 M Ft közötti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum háromszorosát elérő 12 havi számlaforgalom

10M Ft feletti hitelösszeg esetén a hitel összegének minimum ötszörösét elérő 12 havi számlaforgalom
31

