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Pályázat célja és 
összege 

1. A TÁMOGATÁS CÉLJA: 
 

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli 
finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás  működéséhez 
kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, 
egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül 
használható. A hitel fordítható fennálló  a Vállalkozás fennálló 
hiteltartozásának kiváltásra is. 
 
2.  ELŐNYEI: 

 szabad felhasználású hitel, 
 250 millió forint hitelösszegig igényelhető, 
 állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás, 
 nincs szükség ingatlanfedezetre, 
 gyors és egyszerűsített a hitelbírálat, 
 az ország több mint 200 pontján igényelhető. 

3. IGÉNYLŐK KÖRE: 
 
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek 

 nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, 
 és a Vállalkozásnak nincs el nem bírált Széchenyi Likviditási 

Hitel igénylése folyamatban.Amennyiben a Vállalkozás már 
rendelkezik Széchenyi Likviditási Hitellel, úgy az igényelt, ill. 
fennálló Széchenyi Likviditási Hiteleinek együttes összege nem 
haladhatja meg a 250 millió forintot. 

4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: 

 Minimum 1 millió forint. 
 Maximum 250 millió forint, 
 Azonban az adható hitel összege nem haladhatja meg a 

vállalkozás 2019. évi bérköltségének kétszerese 
 vagy 2019. évi árbevételének 25 %-a közül a magasabb összege. 
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 Futamidő: A hitel futamideje 3 év azzal, hogy 2 éves 

futamidő csak a Vállalkozás kérésére biztosítható. 
 Rendelkezésre tartási idő: A rendelkezésre tartási idő 

max. 8 hónap azzal, hogy a maximumnál rövidebb 
rendelkezésre tartási idő csak a Vállalkozás kérésére 
biztosítható. 

 Türelmi idő: Türelmi idő max. 9 hónap azzal, hogy a 
maximumnál rövidebb türelmi idő csak a Vállalkozás kérésére 
biztosítható. 

 Törlesztés: A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő 
(maximum 9 hónap) lejártát követően kerül sor havi egyenlő 
összegű törlesztő részletekben. 

5. HITELDÍJ: 

 Szerződéskötési díj: egyszeri 1 %, de max. 1 MFt (a szerződött 
hitelösszegre vetítve), megfizetése szerződéskötéskor vagy 
annak hatályba lépésekor esedékes. A futamidő alatt 
rendszeresen fizetendő hiteldíj ügyleti kamatból és kamat 
módjára számítandó kezelési költségből áll. 

 Az ügyleti kamat mértéke: fix évi 2,5 %. 
 Kamattámogatás mértéke: évi 2,3 % 
 Nettó ügyleti kamat: 0,2% / év. 
 A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: fix évi 

0,5%. 
 Kezelési költségtámogatás évi 0,5%, 
 Nettó kezelési költség: 0 %/év 

6. BIZTOSÍTÉK: 

 A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek 
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása. 

7. VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK: 

 Budapest Bank Zrt. 
 Erste Bank Hungary Zrt. 
 Gránit Bank Zrt. 
 MKB Bank Nyrt. 
 OTP Bank Nyrt. 
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 Raiffeisen Bank Zrt. 
 Sberbank Magyarország Zrt. 
 Takarékbank Zrt. 
 Unicredit Bank Zrt. 

 
 
 
 


