A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes
kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció,
amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására.

Az igénylés feltételei:
A vállalkozás legalább egy, 25 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén legalább két teljes, lezárt gazdasági
évvel rendelkezik, valamint megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.

A hitelkeret összege:
•
•

500.000,- Ft vagy 1 millió Ft és 100 millió Ft között egymillió forintonként emelkedő összeg;
a hitelkeret módosítása futamidő alatt bármikor kérhető.

A hitel futamideje:
•
•

1 + 1 év, ami azt jelenti, hogy a hitelszerződés az aláírástól számított 1 év múlva lejár, azonban a
felülvizsgálati kérelem határidőben történő benyújtása és a bank pozitív bírálata esetén további egy évre
automatikusan meghosszabbodik;
a második év leteltekor lehetőség van a folyószámlahitel újabb 1 + 1 évre történő igénylésére.

Kamat és költségek:
•
•
•

Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 4% kamatfelár – 1% állami kamattámogatás (jelenleg: nettó 3,03%)
A hitelkeret megnyitásakor bírálati díjat (korábbi nevén „kártyadíj”) és a kezességi díj állami támogatáson
felüli részét kell megfizetni.
A bírálati díj minden induló költséget tartalmaz, egyéb (folyósítási, számlanyitási, stb.) díjak nincsenek.

A hitel biztosítékai:
•
•
•
•

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80% mértékű kezességvállalása, valamint
társas vállalkozások esetén kötelező biztosíték a legalább 50%-os tulajdonos / tulajdonosok készfizető
kezességvállalása;
egyéni vállalkozóknál bármely nagykorú magánszemély vállalhatja a kezességet;
10 millió Ft feletti hitelkeret esetén a bank a vállalkozás hitelképességének függvényében ingatlanfedezetet
is kérhet.

A hitel törlesztése:
•

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

Igénylés és további információ:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
•
•
•
•

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.
AJKA, Szabadság tér 11.
PÁPA, Rákóczi F. u. 3.
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.

Tel.: 88/814-102
Tel.: 88/814-123
Tel.: 88/814-125
Tel.: 88/814-127

E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
E-mail: bartha.katalin@veszpremikamara.hu
E-mail: czegledi.judit@veszpremikamara.hu
E-mail: darida.ivett@veszpremikamara.hu

A konstrukció az akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel a vállalkozás egy
egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott forráshoz juthat.

Az igénylés feltétele:
A vállalkozás legalább egy, 10 millió Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén legalább két teljes, lezárt gazdasági
évvel rendelkezik, valamint megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.

A hitel összege:
•
•

1 millió Ft-tól 100 millió Ft-ig 100.000,- forintonként emelkedő összeg;
egy vállalkozásnak egy időben akár több Forgóeszközhitele is lehet, de maximum 25 millió Ft összegben.

A hitel futamideje:
Minimum 1, maximum 3 év lehet, ezen belül a vállalkozás határozhatja meg a számára optimális futamidőt, így
szabadon tervezheti pénzügyeit.

Kamat és költségek:
•
•
•
•

Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 5% kamatfelár – 3% állami kamattámogatás (jelenleg: nettó 2,03%)
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%
Folyósítási jutalék: 10.000,- Ft folyósításonként
Szerződésmódosítási díj: banki kondíciós lista szerint

A hitel biztosítékai:
•
•
•

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80% mértékű kezességvállalása, valamint
társas vállalkozások esetén kötelező biztosíték a legalább 50%-os tulajdonos / tulajdonosok készfizető
kezességvállalása;
egyéni vállalkozóknál bármely nagykorú magánszemély vállalhatja a kezességet.

A hitel folyósítása és törlesztése:
•
•

a Forgóeszközhitel folyósítása a készletekről, alapanyagokról vagy szolgáltatásokról szóló számla alapján
lehetséges;
a törlesztés havi gyakorisággal történik, az – akár 8 hónapos – türelmi idő lejáratát követően.

Igénylés és további információ:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
•
•
•
•

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.
AJKA, Szabadság tér 11.
PÁPA, Rákóczi F. u. 3.
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.

Tel.: 88/814-102
Tel.: 88/814-123
Tel.: 88/814-125
Tel.: 88/814-127

E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
E-mail: bartha.katalin@veszpremikamara.hu
E-mail: czegledi.judit@veszpremikamara.hu
E-mail: darida.ivett@veszpremikamara.hu

Legfeljebb 50 millió Ft összegben, akár 10 éves futamidőre is igényelhető, államilag
támogatott, a vállalkozás beruházásai (tárgyi eszközök, immateriális javak) megvalósítását
segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja a vállalkozás működését, versenyképességét,
törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez.

Az igénylés feltétele:
A vállalkozás legalább egy teljes, lezárt gazdasági évvel rendelkezik, valamint megfelel a Széchenyi Kártya
Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. A csak egy teljes lezárt évvel rendelkező
veszteséges vállalkozás részére adható hitelösszeg maximum 15 millió Ft lehet.

A hitel összege:
•
•

1 millió Ft-tól 100 millió Ft-ig 100.000,- forintonként emelkedő összeg;
az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges
rendelkeznie.

A hitel futamideje:
Minimum 12, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor
– akár több részletben is – lehívható.

Kamat és költségek:
•
•
•
•

Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár – 5% állami kamattámogatás (jelenleg: nettó 0%)
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%
Folyósítási jutalék: 15.000,- Ft folyósításonként
Szerződésmódosítási díj: banki kondíciós lista szerint

A hitel biztosítékai:
Fő biztosíték a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállalása. Nem kötelező a beruházás tárgyát
bevonni biztosítékként.

A hitel folyósítása és törlesztése:
•
•

a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján történik;
a vállalkozás a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves türelmi időt is kaphat,
így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie havi vagy negyedéves gyakorisággal.

Igénylés és további információ:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
•
•
•
•

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.
AJKA, Szabadság tér 11.
PÁPA, Rákóczi F. u. 3.
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.

Tel.: 88/814-102
Tel.: 88/814-123
Tel.: 88/814-125
Tel.: 88/814-127

E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
E-mail: bartha.katalin@veszpremikamara.hu
E-mail: czegledi.judit@veszpremikamara.hu
E-mail: darida.ivett@veszpremikamara.hu

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres
felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező
KKV-k elegendő önrész hiányában is belevághatnak beruházási céljaik megvalósításába.

Az igénylés feltétele:
A vállalkozás legalább egy teljes, lezárt gazdasági évvel rendelkezik, valamint megfelel a Széchenyi Kártya
Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. A csak egy teljes lezárt évvel rendelkező
veszteséges vállalkozás részére adható hitelösszeg maximum 15 millió Ft lehet.

A hitel összege:
•
•

500.000,- Ft-tól 100 millió Ft-ig 100.000,- forintonként emelkedő összeg;
az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges
rendelkeznie.

A hitel futamideje:
Minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor
– akár több részletben is – lehívható.

Kamat és költségek:
•
•
•
•
•

Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár – 5% állami kamattámogatás (jelenleg: nettó 0%)
Hitelbírálati díj: 0,5%
Szerződéskötési díj: egyszeri 1%
Folyósítási jutalék: 15.000,- Ft folyósításonként
Kamat- és/vagy kezességi díjtámogatás nélkül is nyújtható

A hitel biztosítékai:
Fő biztosíték a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben a beruházás tárgya (de a Bank a hitelbírálat
függvényében attól eltérő ingóságot, illetve ingatlanfedezetet is kérhet).

A hitel folyósítása és törlesztése:
•
•

a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján történik;
a vállalkozás a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves türelmi időt is kaphat,
így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie havi vagy negyedéves gyakorisággal.

Igénylés és további információ:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
•
•
•
•

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.
AJKA, Szabadság tér 11.
PÁPA, Rákóczi F. u. 3.
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.

Tel.: 88/814-102
Tel.: 88/814-123
Tel.: 88/814-125
Tel.: 88/814-127

E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
E-mail: bartha.katalin@veszpremikamara.hu
E-mail: czegledi.judit@veszpremikamara.hu
E-mail: darida.ivett@veszpremikamara.hu

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel jellemzően a projekt befejezését követően
folyósított vissza nem térítendő állami támogatások előfinanszírozására szolgál. A
Támogatást Megelőlegező hitel által kínált lehetőség a KKV-k pályázati esélyeinek
növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozza.

Az igénylés feltétele:
A vállalkozás legalább egy teljes, lezárt gazdasági évvel rendelkezik, valamint megfelel a Széchenyi Kártya
Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. A csak egy teljes lezárt évvel rendelkező
veszteséges vállalkozás részére adható hitelösszeg maximum 15 millió Ft lehet.

A hitel összege:
•
•

500.000,- Ft-tól 100 millió Ft-ig 100.000,- forintonként emelkedő összeg;
az igénylőnek csupán a projekt által előírt saját erővel szükséges rendelkeznie.

A hitel futamideje:
Minimum 12, maximum 60 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor
– akár több részletben is – lehívható.

Kamat és költségek:
•
•
•
•
•

Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 4% kamatfelár – 5% állami kamattámogatás (jelenleg: nettó 0%)
Hitelbírálati díj: 0,5%
Szerződéskötési díj: egyszeri 1%
Folyósítási jutalék: 15.000,- Ft folyósításonként
Kamat- és/vagy kezességi díjtámogatás nélkül is nyújtható

A hitel biztosítékai:
Fő biztosíték a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben a beruházás tárgya (de a Bank a hitelbírálat
függvényében attól eltérő ingóságot, ingatlanfedezetet vagy a támogatás engedményezését is kérheti).

A hitel folyósítása és törlesztése:
•
•

a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján történik;
a törlesztés a támogatás folyósításából történik a bank és az ügyfél közötti szerződésben meghatározott
időpontban.

Igénylés és további információ:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
•
•
•
•

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.
AJKA, Szabadság tér 11.
PÁPA, Rákóczi F. u. 3.
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.

Tel.: 88/814-102
Tel.: 88/814-123
Tel.: 88/814-125
Tel.: 88/814-127

E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
E-mail: bartha.katalin@veszpremikamara.hu
E-mail: czegledi.judit@veszpremikamara.hu
E-mail: darida.ivett@veszpremikamara.hu

