VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK
HIRDETMÉNYE

2. számú melléklet

A Takarékbank Zrt. hivatalos tájékoztatója a már nem
értékesített konstrukciókra vonatkozóan.

Az itt fel nem tüntetett egyéb kamatok, díjak, jutalékok és az általános
rendelkezések a Vállalkozói Hitel és Garancia Hirdetmény szerint alakulnak.
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TakarékHitel Forgóeszközhitel NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése
Kamatbázis

Mérték
max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs
egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

nincs

Kezességvállalás díja
(Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

* MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

TakarékHitel Plusz NHP Fix*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja
(Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

egyedi megállapodás szerint
nincs
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

* MNB Növekedési Hitelprogram Fix
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TakarékHitel Plusz NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja
(Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

nincs
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

* MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön
NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség
megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja
(Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány)

egyedi megállapodás szerint
nincs
az AVHGA és a Hitelintézet egyedi termék-megállapodása
alapján

* MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá
Hatályos 2022. január 4.

5/ 60 oldal

Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön –
sztenderdizált gyorskölcsön NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség
megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

* MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék agrártámogatások előfinanszírozási sztenderdizált
konstrukciós kölcsön (gyorshitel extra) NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség
megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja
(Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány**)

egyedi megállapodás szerint
nincs
az AVHGA és a Hitelintézet egyedi termék-megállapodása
alapján

* MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá
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Takarék BARÁZDA Termőföld-vásárlási Egyedi Hitel
NHP FIX*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
nincs

*MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Takarék BARÁZDA Termőföld-vásárlási Egyedi Hitel
NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
nincs

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá
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Takarék BARÁZDA Termőföld-vásárlási Gyorshitel
NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség vagy monitoring díj

nincs

Előtörlesztési díj

nincs

Szerződés módosítási díj
24.999.999 Ft hitelösszegig

2,00%

25.000.000 Ft-tól 49.999.999 Ft hitelösszegig

1,00%

50.000.000 Ft-tól 100.000.000 Ft hitelösszegig

0,25%

Prolongációs díj

nincs

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék VP Komplex – Beruházási Hitel NHP Fix*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja (AVHGA)
Hatályos 2022. január 4.

egyedi megállapodás szerint
nincs
AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján
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*MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Takarék VP Komplex – Beruházási Hitel NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja (AVHGA)

egyedi megállapodás szerint
nincs
AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék VP Komplex - Támogatás-előfinanszírozási kölcsön
NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
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Kezességvállalás díja (AVHGA)

AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék VP Komplex – Kiegészítő forgóeszköz hitel
NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja (AVHGA)

egyedi megállapodás szerint
nincs
AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék Agrár Beruházási Hitel NHP Fix*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

Hatályos 2022. január 4.

egyedi megállapodás szerint
nincs
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Kezességvállalás díja (AVHGA)

AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Takarék Agrár Beruházási Hitel NHP Hajrá*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Kezességvállalás díja (AVHGA)

egyedi megállapodás szerint
nincs
AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Takarék Agrár Beruházási Hitel NHP Fix* (állami
kamattámogatással**)
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj
Hatályos 2022. január 4.

egyedi megállapodás szerint
nincs
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Kezességvállalás díja (AVHGA)

AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Fix
** 42/2019.(IX.20.) AM rendelet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási
hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Takarék Agrár Beruházási Hitel NHP Hajrá* (állami
kamattámogatással**)
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
nincs

Kezességvállalás díja (AVHGA)

AVHGA és a Hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá
**42/2019.(IX.20.) AM rendelet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási
hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Vállalkozói NHP Fix beruházási hitel*
Díj, jutalék, költség megnevezése
Ügyleti kamat

Mérték
max. fix 2,5 % p.a.

Szerződéskötési díj

nincs

Hitelbírálati díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Előtörlesztési díj

nincs
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Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja
(AVHGA / Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

garantőr Hirdetménye szerint

(amennyiben előírásra kerül)
*MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Vállalkozói NHP Hajrá forgóeszköz és beruházási hitel*
Díj, jutalék, költség megnevezése
Ügyleti kamat

Mérték
max. fix 2,5 % p.a.

Szerződéskötési díj

nincs

Hitelbírálati díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Előtörlesztési díj

nincs

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja
(AVHGA / Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

garantőr Hirdetménye szerint

(amennyiben előírásra kerül)
*MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá
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Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Esedékesség

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

II. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a
türelmi időszak alatt, amikor
•

Kamatbázis +
Kamatfelár:
Bruttó kamat1

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

naptári negyedéves kamatfizetés
alkalmazása
esetén
az
első
kölcsönösszeg lehívás hónapjához
képesti
legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)

•

ill. havi kamatfizetés alkalmazása
esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjának végén (utolsó
munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap /
negyedév utolsó munkanapján, illetve
utolsó alkalommal a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján esedékes
mindaddig, amíg az adott vállalkozás
állami
támogatás
igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat =
kamattámogatás

bruttó

kamat

-

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
1
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Kamattámogatás a 2015. december 31-ig
megkötött
hitelszerződések
teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1. és
2016.
december
31-ig
megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. január 1. és
2017.
december
31-ig
megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2018. január 1. és
2018.
december
31-ig
megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2019. január 1. és
2019. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2020. január 1. és
2020. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)

Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

nincs kamattámogatás

nincs kamattámogatás

0,8 % p.a.

A kezelési költség számítása az
igénybe vett hitel napi állománya
alapján történik, megfizetése az ügyleti
kamattal egy időben esedékes.

évi bruttó ügyleti kamat + Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
6 % p.a.
azonnal.
évi 1,3 %

Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗
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Garanciadíj-támogatás

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a
támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj vetítési alap
0,5 %-ának megfelelő
összeget

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Nincs garanciadíj támogatás a
2019.01.01-től megkötött szerződésekre
vonatkozóan
Szerződéskötési díj

Hitelbírálati díj

egyszeri 1 %

A szerződés aláírásával egy időben.

(a hitelösszegre vetítve)
egyszeri 0,5 %

A szerződés aláírásával egy időben.

(a hitelösszegre vetítve)

Minden
évben
a
hitelszerződés
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
1 % p.a.
aláírásának
megfelelő
napon.
kötelező számlaforgalom nem teljesítése
esetén az előírt és a valósan teljesített Az előírt számlaforgalom
alapja
a
számlaforgalom közötti különbözetre vetítési
szerződött,
majd
a
vetítve kerül felszámításra)
futamidő további éveiben
a fordulónapi (azaz az a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.
Folyósítási jutalék

fix, 15.000 Ft
folyósításonként

Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti Nem kerül felszámításra
teljes visszafizetésének) díja
A mindenkor hatályos Garantiqa
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A mindenkor hatályos Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa Hitelgarancia
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Zrt. Hirdetmény alapján.

Hatályos 2022. január 4.
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Széchenyi Forgóeszközhitel
2020. május 15-től új hitelkérelmek befogadása felfüggesztésre került

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói
Megnevezés

Bruttó kamat

2

Mérték

Kamatbázis +
Kamatfelár:

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap
utolsó napján, illetve a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján, mindaddig,
amíg az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére
történő
jogosultsága
fennáll.

1 havi BUBOR + 5 %
Nettó
kamat
=
kamattámogatás
Kamattámogatás a 2016. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

bruttó

kamat

-

Amennyiben az NFM a kamattámogatás
folyósítását felfüggeszti vagy visszatartja,
a Hitelintézet a támogatás összegét
esedékessé teszi az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napján.

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
2
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Kamattámogatás a 2017. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

Kamattámogatás a 2018. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

Kamattámogatás a 2019. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

Kamattámogatás a 2020. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)

Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

0,8 % p.a.

A kezelési költség számítása az igénybe
vett hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy
időben esedékes.

évi bruttó ügyleti
kamat + 6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás, valamint
a lejárt egyéb tartozások után azonnal.

évi 1,6 %

Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗
Garanciadíj-támogatás

Hatályos 2022. január 4.
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A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a
támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj vetítési alap
0,5%-ának
megfelelő
összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj
támogatás megfizetésének esedékessége
az NFM ez irányú értesítésének
kézhezvétele napja.
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egyszeri 1,5 %

Szerződéskötési díj

A szerződés aláírásával egy időben.

(a hitelösszegre vetítve)

Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező számlaforgalom nem
teljesítése esetén az előírt és a valósan
teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

1% p.a.
Az előírt számlaforgalom
vetítési
alapja
a
szerződött,
majd
a
futamidő további éveiben
a fordulónapi (azaz az a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.

Minden
évben
a
hitelszerződés
aláírásának megfelelő napon.

Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával

Folyósítási jutalék

fix, 10.000 Ft
folyósításonként

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Nem kerül felszámításra

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)

A mindenkor hatályos A
mindenkor
hatályos
Garantiqa
Garantiqa Hitelgarancia Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Zrt. Hirdetmény alapján.

Széchenyi Beruházási Hitel
2020. május 15-től új hitelkérelmek befogadása felfüggesztésre került

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat
Hatályos 2022. január 4.
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II. Széchenyi Beruházási hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a
türelmi időszak alatt, amikor
•

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása
esetén
az
első
kölcsönösszeg lehívás hónapjához
képesti legközelebb naptári negyedév
végén (utolsó munkanapján)

•

Bruttó kamat3

ill. havi kamatfizetés alkalmazása
esetén az első kölcsönösszeg lehívás
hónapjának
végén
(utolsó
Kamatbázis + Kamatfelár:
munkanapján)
1 havi BUBOR + 4,5 % p.a.
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap /
negyedév utolsó munkanapján, illetve
utolsó alkalommal a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján esedékes
mindaddig, amíg az adott vállalkozás
állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.

Nettó
kamat
=
kamattámogatás
Kamattámogatás a 2011. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

2 % p.a.

Kamattámogatás a 2012. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

2 % p.a.

Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

2 % p.a.

bruttó

kamat

-

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
3
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Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2014. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2016. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2017. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2018. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2019. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5 % p.a.

Kamattámogatás a 2020. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5 % p.a.

Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó)

Késedelmi kamat

0,8 % p.a.

évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Hatályos 2022. január 4.

A 2013. I. negyedéves kamattámogatás
2%-on került elszámolásra, 2013. II.
negyedévben a kamattámogatás az április
hónapra 2%-kal, a május-június hónapokra
5%-kal kerül elszámolásra.

A kezelési költség számítása az igénybe
vett hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy
időben esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint
a lejárt egyéb tartozások után azonnal.
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(garanciadíj)

Tárgyévre esedékes összege folyósítást
évi 1,3%, de min. 5 000,- Ft megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Akciós díj: évi 0,875 %, de
min. 5 000,- Ft

A kedvezőbb akciós kezességi díjakat a
2019. október 8-tól 2020. május 13-ig a
Garantiqához benyújtott új kezességi
kérelmek alapján létrejött ügyletekre lehet
alkalmazni éven túli hitelek esetén a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által, a
szerződéskötés évében, valamint az első
teljes évre kibocsátott számláknál (azt
követően
az
általános
kezességi
díjmértékek lépnek életbe).

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

Garanciadíj-támogatás

𝑘é𝑠𝑧𝑓𝑖𝑧. 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
∗
100
100
360

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,5 %-ának megfelelő
összeget.

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj
támogatás megfizetésének esedékessége
az NFM ez irányú értesítésének
kézhezvétele napja.

Magyar
Vállalkozásfinanszírozási
Zrt.,
vagy
jogutódja
viszontgaranciájával vállalt ügyletek esetén garanciadíj-támogatás nem
adható
Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Hatályos 2022. január 4.

egyszeri 1,5 %

A szerződés aláírásával egy időben.

(a hitelösszegre vetítve)
1 % p.a.
Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött,
majd a futamidő további
éveiben a fordulónapi (azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon
fennálló)
nyitó
tőkeösszeg.

Minden
évben
a
hitelszerződés
aláírásának megfelelő napon.
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fix, 15.000 Ft,
folyósításonként

Folyósítási jutalék
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával

Nem kerül felszámításra

mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Széchenyi Kártya Plusz kondíciói
Megnevezés

Hatályos 2022. január 4.

Díjtétel

1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén

30.000 Ft

3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén

50.000 Ft

5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén

70.000 Ft

7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén

90.000 Ft

11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén

120.000 Ft

16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén

140.000 Ft

Esedékesség
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21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

160.000 Ft

26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

180.000 Ft

51-75 millió Ft-os hitelkeret esetén

230.000 Ft

76-100 millió Ft-os hitelkeret esetén

280.000 Ft

4.000 Ft

Kártya
igénylésekor
valamint éves
felülvizsgálatkor

Takarék Vállalati Bankszámla
és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek
Hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás
beérkezésének
napja

Díjtétel

Esedékesség

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft

-

Napi tranzakció szám maximum (ATM)

5 db / nap

-

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS
vásárlás)

10 db / nap

-

További bankkártyák díja kártyánként évente

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj

Megnevezés
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)

III. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz kondíciói4
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat5:

2,5 % p.a.

Kamattámogatás:

2,4 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,1 % p.a.

Nettó
kamat
(a
bruttó
kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat negyedévente a zárlat
napján (negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.

Kezelési költség6 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
4

5

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

6

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
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Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség7:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj:

jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

-

-

Hitelszerződésben előírt kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
számlaforgalom előírás:
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása
évi bruttó ügyleti kamat +

Késedelmi kamat

6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége8
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):

Kezességi díjtámogatás:

90 %9

1,5 %/év10

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj11)

0,503 /év%

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

7

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.

8

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
10
Garantált öszegre vetítve 1,67%/év
11
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
9
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Agrár Széchenyi Kártya Plusz
A „Kiemelt támogatású” ASZK Konstrukcióra 100%-os kamat-, kezességi díjtámogatás, valamint
költségtámogatás kapcsolódik az Új AM Rendelet6 hatálybalépését követő nap (azaz 2020. április
12.) és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések
esetén.

I.

Az Agrár Széchenyi Kártya Pluszhoz kapcsolódó
számlavezetéssel kapcsolatos díjak

Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú
forint átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus
forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Az Agrár Széchenyi Kártya Plusz kondíciói
Éves bírálati díj6
(bruttó)

Hitelkeret
500e Ft

15 000 Ft

0,6 –

2,0 millió Ft között

30 000 Ft

2,1 –

4,0 millió Ft között

50 000 Ft

Esedékesség

Kártya igénylésekor7

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról
szóló 14/2020. (IV.10.) AM rendelet
6

A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre
bocsátásának díját.
8
Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor
esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati
díj összegével egyezik meg.
7
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4,1 –

6,0 millió Ft között

70 000 Ft

6,1 – 10,0 millió Ft között

90 000 Ft

10,1 – 15,0 millió Ft között

120 000 Ft

15,1 – 20,0 millió Ft között

140 000 Ft

20,1 – 25,0 millió Ft között

160 000 Ft

25,1 – 50,0 millió Ft között

180 000 Ft

50,1 – 75,0 millió Ft között

230 000 Ft

75,1 – 100,0 millió Ft között

280 000 Ft

100,1 – 200,0 millió Ft között

300 000 Ft

Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

4.000 Ft

Társkártya igénylésekor

Takarék Vállalati
Bankszámla és Takarék
Vállalati Deviza
Bankszámla termékek
hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás
beérkezésének napja

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft

-

Napi tranzakció szám maximum (ATM)

5 db / nap

-

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét
+ POS vásárlás)

10 db / nap

-

Társkártya díja kártyánként

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya
tranzakciós díj

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)

Az Agrár Széchenyi típusú bankkártya igénylésekre vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Hitelintézet
érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére.
Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.
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III. Agrár Széchenyi Kártya Pluszhoz kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói12
Megnevezés
Hitelkeret összege:

Mérték

Esedékesség

500.000 Ft-tól max. 200.000.000 Ft (a hitelösszegnek százezer
forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie)

Ügyleti kamat (bruttó kamat)
(referenciakamat + kamatfelár)

Kamattámogatás:

1 havi BUBOR + 4 % p.a.

100%
(1 havi BUBOR + 4 % p.a.)

Ügyfél által fizetendő kamat:

Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó):

Ügyfél által fizetendő kezelési
költség:

Amennyiben
a
Kincstár
a
kamattámogatás
folyósítását
0%
bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti,
ezen
összeg
Nettó kamat =
esedékessége a Kincstár ez irányú
Ügyleti kamat (bruttó kamat) - értesítésének kézhezvétele napja.
(kamattámogatás)
Fizetendő negyedévente, a zárlat
napján (negyedév utolsó napja)
0,8 % p.a.

0%

Negyedévente, a zárlat napján
(negyedév utolsó napja)
Amennyiben a Kincstár a kezelési
költség támogatás folyósítását
bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti,
ezen
összeg
esedékessége a Kincstár ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.
Fizetendő negyedévente, a zárlat
napján (negyedév utolsó napja).

Késedelmi kamat tőkére:
Késedelmi kamat ügyleti
kamatra, kezelés költségre és
egyéb tartozásra:

Ügyleti kamat + 6 % p.a.

6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás
után negyedévente, a zárlat
napján (negyedév utolsó napja)
Negyedévente, a zárlat napján
(negyedév utolsó napja)

Új AM rend. 2. § (6) c) bek. alapján 100%-os költségtámogatás jár a vállalkozás részére a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal
történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj és a hitel teljes futam idejére megfizetett
bírálati díj együttes összegére vonatkozóan, melyet a vállalkozásnak kell évente január 1. és 31. között, valamint július 1.és 31. között
megigényelni a Kincstártól
12
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Amennyiben a vállalkozásnak
nincs elegendő szabad támogatási
Agrár–Vállalkozási Hitelgarancia AVHGA hatályos hirdetménye kerete a hitelcél szerinti jogcímen
Alapítvány készfizető
szerint lsd. V. és VI. pontokat. az Új AM rendelet szerinti garancia
kezességvállalási díja:
díj többlettámogatásra.

Amennyiben
a
Kincstár
a
garanciadíj támogatás folyósítását
bármely okból megtagadja, vagy
felfüggeszti,
a
garanciadíj
támogatás összegével megegyező
összeg esedékessége a Kincstár
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja.

IV. Agrár Széchenyi Kártya Pluszhoz kapcsolódó egyéb díjak
Megnevezés

Mérték

Szerződéskötési
díj
(csökkenő
hitelkeret rendelkezésre tartása
esetén kerül felszámításra)

egyszeri 3 % 13

Különdíj
(a
Bankszámla
Hitelszerződésben előírt és vállalt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra egyösszegben)

1 % p.a.

Esedékesség
A csökkenő hitelkeret
bocsátásának napján

rendelkezésre

A
Bankszámla/Hitelszerződés
megszűnésének napján, illetve pozitív
felülvizsgálati döntés esetén a „Hitel lejárata”
napján.

V. Az Agrár Széchenyi Kártya Plusz Folyószámlahitel kezességi díja
(garanciadíj) 80%-os kezességi mérték (csekély összegű támogatási jogcím
mellett nyújtott AVHGA kezesség) esetén
2020. augusztus 03-tól nem igényelhető
1. A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj
A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi
díj mértéke a kezesség összegére vetítve:

1,70 % p.a.

- ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére
vetítve:
1,70 % p.a.

13

Vetítési alapja az egy év alatt visszafizetendő (csökkentésre kerülő) hitelrész
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- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kez. díj mértéke a kezesség összegére
vetítve:

0,00 % p.a.

VI. Az Agrár Széchenyi Kártya Plusz Folyószámlahitel kezességi díja (Krízis
Agrárgaranciával)
90%-os kezességi mérték esetén (átmeneti jogcímen nyújtott AVHGA
kezesség)
2020. augusztus 03-tól igényelhető

1. A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj
mértéke a kezesség összegére vetítve:
átmeneti jogcímen
Elsődleges agrár ügyletek esetén

1,3155 %/év

Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

1,3155 %/év

ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve:

-

átmeneti jogcímen
Elsődleges agrár ügyletek esetén

1,3155 %/év14

Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

1,3155 %/év15

a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve:

-

átmeneti jogcímen
Elsődleges agrár ügyletek esetén

0 %/év

Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

0 %/év

Egyenlőre az Agrárminisztérium által nyújtott kamat- kezelési költségtámogatás és kezességi díjtámogatás továbbra is„ de minimis”
jogcímen kerül kiadásra
15
Egyenlőre az Agrárminisztérium által nyújtott kamat- kezelési költségtámogatás és kezességi díjtámogatás továbbra is„ de minimis”
jogcímen kerül kiadásra
14
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Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
I. Széchenyi Beruházási Hitel Plusz kondíciói16
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat17:

4,5 % p.a.

Kamattámogatás:

4,0 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kamat:

0,5 % p.a.

Nettó kamat (a bruttó kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta vagy
negyedévente a zárlat napján (hónap
vagy negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.

Kezelési költség18 (kamattal
megegyező módon
számítandó, fix)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kezelési költség19:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj
(szerződött tőkeösszegre
vetítve):
Folyósítási jutalék:
Szerződésmódosítási díj:

2020.
december
31-ig
a
kamatfizetésre türelmi idő biztosított
(a Vállalkozásnak jogában úgy
nyilatkozni,
hogy
nem
él
a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

egyszeri 1,5%, de max.
1.500.000 Ft
fix. 15.000 Ft
folyósításonként
-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

A szerződés aláírásával egy időben.
Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával
-

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingó, ill. ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges
közokiratba foglalás közjegyzői díjának, ill. MOKK bejegyzés díja) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű
költséget a szerződés megkötésével ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
16

17

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

18

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

19

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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Előtörlesztési díj:

lsd. szerződésmódosítási
díj (részleges
előtörlesztésnél is)
hitel futamideje alatt legfeljebb a
szerződött hitelösszeggel megegyező
mértékű
éves
számlaforgalom
lebonyolítása

Hitelszerződésben
előírt
kötelező
számlaforgalom
előírás:

Késedelmi kamat

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:
Csekély
összegű
támogatás

Átmeneti támogatás

2-3 év
futamidő
Készfizető kezesség
mértéke:20

80
%

4-6 év futamidő

90 %21

garantált
összegre
vetítve

hitelösszegr
e vetítve

hitelösszegre
vetítve

1,3 %/ év

1,5 %/év22

2,0 %/év23

1,0 %/év

1,0 %/év

Kezességi díj (garanciadíj)

min. díj: 5
000,- Ft
Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő,
majd (éven túli ügyletek esetén) azt
követően évente esedékes a GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

20

A Garantiqa átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os, csekély összegű támogatási
jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 80 %-os mértékű készfizető kezességet vállal a A KAVOSZ Pénzügyi
Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata valamint a Garantiqa Zrt
Együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez garanciához és pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető
kezességvállalásról szóló Üzletszabályzata alapján
21
„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.
22
23

Garantált öszegre vetítve 1,67 %/év
Garantált öszegre vetítve 2,22 %/év
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A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj24)

0,3 %/év

Csekély összegű
támogatású éven túli

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

0,503 %/év

futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

Átmeneti támogatású éven
túli futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

0,998 %/év

𝑘é𝑠𝑧𝑓𝑖𝑧. 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
∗
100
100
360

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

Garantiqa részére fizetendő a mindenkor hatályos Garantiqa
egyéb díj (a kezességi díjon szerződésmódosítás esetén)
kívül)

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Hirdetmény

alapján

(pl.:

ügyviteli

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:
Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment átmeneti támogatású
Hatályos: 2021.03.31-től
100 millió Ft
100 millió Ft
hitelösszeg
100 millió hitelösszegi
felett
Ft
g
hitelösszegig együttműkö
egyedi ügylet
egyedi
dési
vagy
ügylet
megállapod együttműködési
keretében
ás
megállapodás
keretében
keretében
Készfizető kezesség
mértéke:

24

80 %

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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díj

Kezességi díj (garanciadíj)

1,28 %/év25

1,36 %/év26

2,08 %/év27

1,0 %/év

1,0 %/év

2,0 %/év

(hitelösszegre vetítve)

Kezességi díjtámogatás
(hitelösszegre vetítve):

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj28)

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő,
majd (éven túli ügyletek esetén) azt
követően évente esedékes a GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
0,28 %/év

0,36 %/év

0,08 %/év

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Garantált öszegre vetítve 1,60 %/év
Garantált öszegre vetítve 1,70 %/év
27
Garantált öszegre vetítve 2,60 %/év
28
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
25
26
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Széchenyi Turisztikai Kártya
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Széchenyi Turisztikai Kártya kondíciói
Megnevezés

Bírálati díj

Díjtétel

Esedékesség

1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén

30.000 Ft

3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén

50.000 Ft

5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén

70.000 Ft

7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén

90.000 Ft

11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén

120.000 Ft

16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén

140.000 Ft

A „bírálati díj”
megfizetése a hitel
rendelkezésre
bocsátásának
napján, ill. ezt
követően ezen
dátumhoz képesti
365. napo(ko)n (a
felülvizsgálatkor)
esedékes.

21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

160.000 Ft

26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

180.000 Ft

51-75 millió Ft-os hitelkeret esetén

230.000 Ft

76-100 millió Ft-os hitelkeret esetén

280.000 Ft

101-200 millió Ft-os hitelkeret esetén

300.000 Ft

201-250 millió Ft-os hitelkeret esetén

320.000 Ft

További bankkártyák díja kártyánként évente

Hatályos 2022. január 4.

4.000 Ft

Amíg az adott
vállalkozás állami
támogatás
igénybevételére
történő jogosultsága
fennáll, bírálati díj
fizetési kötelezettség
nem terheli.
Kártya igénylésekor
valamint éves
felülvizsgálatkor
35/ 60 oldal

(a társkártyák
kibocsátási díjához
nem jár támogatás)
Takarék Vállalati Bankszámla
és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek
Hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás
beérkezésének
napja

Díjtétel

Esedékesség

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft

-

Napi tranzakció szám maximum (ATM)

5 db / nap

-

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS
vásárlás)

10 db / nap

-

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj

Megnevezés
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)

III. Széchenyi Turisztikai Kártya kondíciói29
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat30:

4,0 % p.a.

Kamattámogatás:

4,0 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,0 % p.a.

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kamatfizetési
kötelezettség nem terheli.

Kezelési költség31 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség32:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj:

-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

-

Hitelszerződésben előírt kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
számlaforgalom előírás:
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
29

30

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

31

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

32

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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évi bruttó ügyleti kamat +

Késedelmi kamat

6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége 33
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):

90 %34

1 éves futamidő esetén:
1,25 %/év35

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

2-3 éves futamidő esetén:
1,5 %/év36
Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj37)

1 éves futamidő esetén:
0,2517 %/év

2-3 éves futamidő esetén:
0,503 %/év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) Csekély összegű támogatású készfizető
kezessége:
Hatályos 2021.01.01-tól
Készfizető kezesség mértéke:

33

80 %

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
35
Garantált öszegre vetítve 1,39 %/év
36
Garantált öszegre vetítve 1,67 %/év
34

37

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Kezességi díj (garanciadíj) (a
garantált összegre vetítve):

1,2,3 éves futamidő esetén:
1,40 %/év

Kezességi díjtámogatás (a
(garantált összegre vetítve):
Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj38)

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,40 %/év
1,2,3 éves futamidő esetén:
0,00 %/év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑘é𝑠𝑧𝑓𝑖𝑧. 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
∗
100
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

38

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
I. Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel kondíciói39
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat40:

2,5 % p.a.

Kamattámogatás:

2,4 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,1 % p.a.

Nettó kamat (a bruttó kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta a zárlat
napján (hónap utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.
2020. december 31-ig a kamatfizetésre
türelmi idő biztosított (a Vállalkozásnak
jogában úgy nyilatkozni, hogy nem él a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

Kezelési költség41 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség42:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj (szerződött
tőkeösszegre vetítve):
Szerződésmódosítási díj:
Hitelszerződésben előírt
számlaforgalom előírás:
Késedelmi kamat

egyszeri 0,5%, de max.
1.000.000 Ft
-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

A szerződés aláírásával egy időben.
-

kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
39

40

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

41

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

42

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége 43
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):

Kezességi díjtámogatás:

90 %44

1,5

%/év45

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő, majd
(éven túli ügyletek esetén) azt követően
évente
esedékes a
GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj46)

0,503 %/év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

43

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
45
Garantált öszegre vetítve 1,67 %/év
46
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
44
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Széchenyi Likviditási Hitel
I. Széchenyi Likviditási Hitel kondíciói47
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat48:

2,5 % p.a.

Kamattámogatás:

2,3 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,2 % p.a.

Nettó kamat (a bruttó kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta a zárlat
napján (hónap utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.
2020. december 31-ig a kamatfizetésre
türelmi idő biztosított (a Vállalkozásnak
jogában úgy nyilatkozni, hogy nem él a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

Kezelési költség49 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség50:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj (szerződött
tőkeösszegre vetítve):
Szerződésmódosítási díj:
Hitelszerződésben előírt
számlaforgalom előírás:
Késedelmi kamat

egyszeri 1%, de max.
1.000.000 Ft
-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

A szerződés aláírásával egy időben.
-

kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
47

48

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

49

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

50

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.

Hatályos 2022. január 4.

41/ 60 oldal

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége 51
Készfizető kezesség mértéke:

90 %52

Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):
1,5 %/év53

Kezességi díjtámogatás:

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő, majd
(éven túli ügyletek esetén) azt követően
évente
esedékes a
GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év
A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj54)

0,503 %/év

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

51

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
53
Garantált öszegre vetítve 1,67%/év
54
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
52
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Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
I. Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz kondíciói55
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat56:

4,5 % p.a.

Kamattámogatás:

4,0 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kamat:

0,5 % p.a.

Nettó
kamat
(a
bruttó
kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta vagy
negyedévent a zárlat napján (hónap
vagy negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat
vagy
a
hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.
2020. december 31-ig a kamatfizetésre
türelmi idő biztosított (a Vállalkozásnak
jogában úgy nyilatkozni, hogy nem él a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

Kezelési költség57 (kamattal
megegyező módon
számítandó, fix)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kezelési költség58:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj
(szerződött tőkeösszegre
vetítve):
Folyósítási jutalék:
Szerződésmódosítási díj:
Előtörlesztési díj:

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

egyszeri 1,5%, de max. 1.500.000 Ft A szerződés aláírásával egy időben.

fix. 15.000 Ft
folyósításonként
-

Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával
-

lsd. szerződésmódosítási díj
(részleges előtörlesztésnél is)

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingó, ill. ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges
közokiratba foglalás közjegyzői díjának, ill. MOKK bejegyzés díja) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű
költséget a szerződés megkötésével ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
55

56

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

57

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

58

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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Hitelszerződésben
előírt
hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező mértékű
kötelező
számlaforgalom
éves számlaforgalom lebonyolítása
előírás:
Késedelmi kamat

évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) Krízis Agrárgarancia Program
készfizető kezessége:
Készfizető kezesség
mértéke:59

90 %
legfeljebb 3 éves
futamidejű hitel esetén a
hitelösszegre vetítve:

Kezességi díj (garanciadíj)

évi 1,5%

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek
esetén) azt követően évente esedékes az AVHGA
több mint 3 (max. 6) éves Üzletszabályzatában leírtak szerint.
futamidejű hitel esetén a
hitelösszegre vetítve:
évi 2 %

Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év
legfeljebb 3 éves
futamidejű hitel esetén:

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj60)

0,5% / év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó
része évente, a hitelszerződésben meghatározott
időpontokban esedékes.

Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
több mint 3 (max.6) éves visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
futamidejű hitel esetén: megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.
1% / év

Átmeneti támogatású éven
túli futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) Piaci kezességvállalása
hatályos 2020.12.01-től-2021.07.01-ig

59

Az AVHGA átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os mértékű készfizető kezességet
vállal a A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzata valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata alapján.
60
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Készfizető kezesség
mértéke:61

80 %
futamidőtől függetlenül

Kezességi díj (hitelösszegre
vetítve)

Kezességi díjtámogatás
(hitelösszegre vetítve):

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj62)

évi 1,31 %/ év

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek
esetén) azt követően évente esedékes az AVHGA
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év
A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó
része évente, a hitelszerződésben meghatározott
időpontokban esedékes.
futamidóől függetlenül
0,31 %/ év

Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

AVHGA
részére
fizetendő
a mindenkor hatályos AVHGA Hirdetmény alapján (pl kezelési díj
egyéb díj (a kezességi díjon
szerződésmódosítás esetén, beváltási határidő meghosszabbításának a díja)
kívül)

61

Az AVHGA átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os mértékű készfizető kezességet
vállal a A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzata valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata alapján.
62
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel
A 2021. december 31-ig befogadott és 2022. március 31-ig leszerződött ügyletek kondíciói.

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel kondíciói
Megnevezés
1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén

30.000 Ft

3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén

50.000 Ft

5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén

70.000 Ft

7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén

90.000 Ft

11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén

120.000 Ft

16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén

140.000 Ft

21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

160.000 Ft

26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

180.000 Ft

51-75 millió Ft-os hitelkeret esetén

230.000 Ft

76-100 millió Ft-os hitelkeret esetén

280.000 Ft

További bankkártyák díja kártyánként évente

Hatályos 2022. január 4.

Díjtétel

4.000 Ft

Esedékesség

Kártya
igénylésekor
valamint éves
felülvizsgálatkor
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Takarék Vállalati Bankszámla
és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek
Hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás
beérkezésének
napja

Díjtétel

Esedékesség

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft

-

Napi tranzakció szám maximum (ATM)

5 db / nap

-

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS
vásárlás)

10 db / nap

-

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj

Megnevezés
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)

III. Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel kondíciói63
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat64:

4,95 % p.a.

Kamattámogatás:

4,85 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,1 % p.a.

Nettó
kamat
(a
bruttó
kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat negyedévente a zárlat
napján (negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.

Kezelési költség65 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség66:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj:

-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

-

Hitelszerződésben előírt kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
számlaforgalom előírás:
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
63

64

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

65

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

66

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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évi bruttó ügyleti kamat +

Késedelmi kamat

6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége 67
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):

Kezességi díjtámogatás:

90 %68

1,5 %/év69

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj70)

0,503 /év%

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

67

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
69
Garantált öszegre vetítve 1,67%/év
70
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
68
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Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program
A 2021. december 31-ig befogadott és 2022. március 31-ig leszerződött ügyletek kondíciói.

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka

Takarék Vállalati Bankszámla és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek hirdetménye szerint

Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

II. Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program kondíciói
Megnevezés

Bírálati díj

Hatályos 2022. január 4.

Díjtétel

Esedékesség

1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén

30.000 Ft

3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén

50.000 Ft

5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén

70.000 Ft

7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén

90.000 Ft

11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén

120.000 Ft

16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén

140.000 Ft

A „bírálati díj”
megfizetése a hitel
rendelkezésre
bocsátásának
napján, ill. ezt
követően ezen
dátumhoz képesti
365. napo(ko)n (a
felülvizsgálatkor)
esedékes.

21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

160.000 Ft

26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

180.000 Ft

51-75 millió Ft-os hitelkeret esetén

230.000 Ft

76-100 millió Ft-os hitelkeret esetén

280.000 Ft

101-200 millió Ft-os hitelkeret esetén

300.000 Ft

201-250 millió Ft-os hitelkeret esetén

320.000 Ft

Amíg az adott
vállalkozás állami
támogatás
igénybevételére
történő jogosultsága
fennáll, bírálati díj
fizetési kötelezettség
nem terheli.
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Kártya igénylésekor
valamint éves
felülvizsgálatkor

További bankkártyák díja kártyánként évente

4.000 Ft

(a társkártyák
kibocsátási díjához
nem jár támogatás)

Takarék Vállalati Bankszámla
és Takarék Vállalati Deviza
Bankszámla termékek
Hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás
beérkezésének
napja

Díjtétel

Esedékesség

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft

-

Napi tranzakció szám maximum (ATM)

5 db / nap

-

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS
vásárlás)

10 db / nap

-

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj

Megnevezés
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)

III. Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program kondíciói71
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat72:

6,7 % p.a.

Kamattámogatás:

6,7 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,0 % p.a.

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kamatfizetési
kötelezettség nem terheli.

Kezelési költség73 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség74:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj:

-

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

-

Hitelszerződésben előírt kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
számlaforgalom előírás:
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
71

72

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

73

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

74

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
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évi bruttó ügyleti kamat +

Késedelmi kamat

6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége75
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):

90 %76

1 éves futamidő esetén:
1,25 %/év77

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

2-3 éves futamidő esetén:
1,5 %/év78
Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj79)

1 éves futamidő esetén:
0,2517 %/év

2-3 éves futamidő esetén:
0,503 %/év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) Csekély összegű támogatású készfizető
kezessége:
Hatályos 2021.01.01-tól
Készfizető kezesség mértéke:
Kezességi díj (garanciadíj) (a
garantált összegre vetítve):

80 %

1,2,3 éves futamidő esetén:
1,40 %/év

Tárgyévre esedékes összege a hitel
rendelkezésre
bocsátásával
egyidejűleg fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes
a
GHG
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.
A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
77
Garantált öszegre vetítve 1,39 %/év
78
Garantált öszegre vetítve 1,67 %/év
75
76

79

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Kezességi díjtámogatás (a
(garantált összegre vetítve):
Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj80)

1,40 %/év
1,2,3 éves futamidő esetén:
0,00 %/év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑘é𝑠𝑧𝑓𝑖𝑧. 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
∗
100
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
díj (a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

80

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel
A 2021. december 31-ig befogadott és 2022. március 31-ig leszerződött ügyletek kondíciói.

I. Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel kondíciói81
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat82:

5,2 % p.a.

Kamattámogatás:

5,0 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kamat:

0,2 % p.a.

Nettó kamat (a bruttó kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta a zárlat
napján (hónap utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.
2020. december 31-ig a kamatfizetésre
türelmi idő biztosított (a Vállalkozásnak
jogában úgy nyilatkozni, hogy nem él a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

Kezelési költség83 (kamattal
megegyező módon számítandó)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó kezelési
költség84:

0,0 % p.a.

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

Szerződéskötési díj (szerződött
tőkeösszegre vetítve):

egyszeri 1%, de max.
1.000.000 Ft

A szerződés aláírásával egy időben.

Szerződésmódosítási díj:

lsd. Egyéb hitelezési
kondíciók pontban

A szerződésmódosítás aláírásával egy
időben.

Előtörlesztési díj (részleges
előtörlesztésnél is):

lsd. Egyéb hitelezési
kondíciók pontban

Az előtörlesztés napján.

Hitelszerződésben előírt
számlaforgalom előírás:
Késedelmi kamat

kötelező hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező
mértékű éves számlaforgalom lebonyolítása
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges közokiratba
foglalás közjegyzői díjának) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a szerződés megkötésével
ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
82
Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
83
A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
84
A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
81
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége85
Készfizető kezesség mértéke:

90 %86

Kezességi díj (garanciadíj) (a
hitelösszegre vetítve):
1,5 %/év87

Kezességi díjtámogatás:

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő, majd
(éven túli ügyletek esetén) azt követően
évente
esedékes a
GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1,0 %/év
A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.

Ügyfél által fizetendő kezességi díj
(ún. nettó kezességi díj88)

0,503 %/év

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti
vagy
visszatartja,
a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
(a kezességi díjon kívül)
szerződésmódosítás esetén)

„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.
A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási
kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet.
87
Garantált öszegre vetítve 1,67%/év
88
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
85
86
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Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel
A 2021. december 31-ig befogadott és 2022. március 31-ig leszerződött ügyletek kondíciói.

I. Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel kondíciói89
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat90:

8,0 % p.a.

Kamattámogatás:

7,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kamat:

0,5 % p.a.

Nettó kamat (a bruttó kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta vagy
negyedévente a zárlat napján (hónap
vagy negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat vagy a hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.

Kezelési költség91 (kamattal
megegyező módon
számítandó, fix)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kezelési költség92:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj
(szerződött tőkeösszegre
vetítve):
Folyósítási jutalék:

Szerződésmódosítási díj:

2020.
december
31-ig
a
kamatfizetésre türelmi idő biztosított
(a Vállalkozásnak jogában úgy
nyilatkozni,
hogy
nem
él
a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

egyszeri 1,5%, de max.
1.500.000 Ft
fix. 15.000 Ft
folyósításonként
lsd. Egyéb hitelezési
kondíciók pontban

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

A szerződés aláírásával egy időben.
Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával

A szerződésmódosítás aláírásával egy
időben.

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek (ill.
a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingó, ill. ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges
közokiratba foglalás közjegyzői díjának, ill. MOKK bejegyzés díja) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű
költséget a szerződés megkötésével ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
90
Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
91
A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
92
A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.
89
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Előtörlesztési díj (részleges
előtörlesztésnél is):

lsd. Egyéb hitelezési
kondíciók pontban

Az előtörlesztés napján.
hitel futamideje alatt legfeljebb a
szerződött hitelösszeggel megegyező
mértékű
éves
számlaforgalom
lebonyolítása

Hitelszerződésben
előírt
kötelező
számlaforgalom
előírás:

Késedelmi kamat

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:
Csekély
összegű
támogatás

Átmeneti támogatás

2-3 év
futamidő
Készfizető kezesség
mértéke:93

80
%

4-6 év futamidő

90 %94

garantált
összegre
vetítve

hitelösszegr
e vetítve

hitelösszegre
vetítve

1,3 %/ év

1,5 %/év95

2,0 %/év96

1,0 %/év

1,0 %/év

Kezességi díj (garanciadíj)

min. díj: 5
000,- Ft
Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő,
majd (éven túli ügyletek esetén) azt
követően évente esedékes a GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

93

A Garantiqa átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os, csekély összegű támogatási
jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 80 %-os mértékű készfizető kezességet vállal a A KAVOSZ Pénzügyi
Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata valamint a Garantiqa Zrt
Együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez garanciához és pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető
kezességvállalásról szóló Üzletszabályzata alapján
94
„Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül.
95
Garantált öszegre vetítve 1,67 %/év
96
Garantált öszegre vetítve 2,22 %/év
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A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj97)

0,3 %/év

Csekély összegű
támogatású éven túli

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

0,503 %/év

futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

Átmeneti támogatású éven

𝑘é𝑠𝑧𝑓𝑖𝑧. 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
∗
100
100
360

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

túli futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

0,998 %/év

Garantiqa részére fizetendő a mindenkor hatályos Garantiqa
egyéb díj (a kezességi díjon szerződésmódosítás esetén)
kívül)

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Hirdetmény

alapján

(pl.:

ügyviteli

díj

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:
Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment átmeneti támogatású
Hatályos: 2021.03.31-től
100 millió Ft
100 millió Ft
hitelösszeg
100 millió hitelösszegi
felett
Ft
g
hitelösszegig együttműkö
egyedi ügylet
egyedi
dési
vagy
ügylet
megállapod együttműködési
keretében
ás
megállapodás
keretében
keretében
Készfizető kezesség
mértéke:

Kezességi díj (garanciadíj)

80 %

0,88 %/év98

(hitelösszegre vetítve)

97

0,96 %/év99

1,52 %/év100

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő,
majd (éven túli ügyletek esetén) azt
követően évente esedékes a GHG Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.

Garantált öszegre vetítve 1,10 %/év
Garantált öszegre vetítve 1,20 %/év
100
Garantált öszegre vetítve 1,90 %/év
98
99
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Kezességi díjtámogatás
(hitelösszegre vetítve):

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj101)

0,60 %/év

0,60 %/év

1,44 %/év
A garanciadíj garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.

0,28 %/év

0,36 %/év

0,08 %/év

Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a
garanciadíj támogatás megfizetésének
esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel
A 2021. december 31-ig befogadott és 2022. március 31-ig leszerződött ügyletek kondíciói.

I. Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel kondíciói102
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Bruttó kamat103:

8,0 % p.a.

Kamattámogatás:

7,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kamat:

0,5 % p.a.

Nettó
kamat
(a
bruttó
kamat
kamattámogatással
csökkentett
összege) fizetendő mindaddig, amíg az
adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága
fennáll. A kamat havonta vagy
negyedévent a zárlat napján (hónap
vagy negyedév utolsó napja), ill.
véglejárat
vagy
a
hitelszerződés
megszüntetése napján esedékes.
2020. december 31-ig a kamatfizetésre
türelmi idő biztosított (a Vállalkozásnak
jogában úgy nyilatkozni, hogy nem él a
kamatfizetésre biztosított türelmi idő
lehetőséggel).

101

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.

A Hitelintézet a készfizető kezességvállalási díj, ill. a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek
(ill. a Kavosz ÜSZ keretei között történő ingó, ill. ingatlan fedezet bevonás esetén az értékbecslés, valamint a szerződés(ek) esetleges
közokiratba foglalás közjegyzői díjának, ill. MOKK bejegyzés díja) kivételével nem számít fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű
költséget a szerződés megkötésével ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.
102

103

Az ügyleti kamat a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
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Kezelési költség104
(kamattal megegyező
módon számítandó, fix)

0,5 % p.a.

Kezelési költségtámogatás:

0,5 % p.a.

Ügyfél által fizetendő nettó
kezelési költség105:

0,0 % p.a.

Szerződéskötési díj
(szerződött tőkeösszegre
vetítve):
Folyósítási jutalék:

Amíg az adott vállalkozás állami
támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll, kezelési költség
fizetési kötelezettség nem terheli.

egyszeri 1,5%, de max. 1.500.000 Ft A szerződés aláírásával egy időben.

fix. 15.000 Ft
folyósításonként

Az
egyes
kapcsolódó
esedékes.

számlabenyújtásokhoz
lehívások
alkalmával

Szerződésmódosítási díj:

lsd. Egyéb hitelezési kondíciók
pontban

A szerződésmódosítás aláírásával egy
időben.

Előtörlesztési díj (részleges
előtörlesztésnél is):

lsd. Egyéb hitelezési kondíciók
pontban

Az előtörlesztés napján.

Hitelszerződésben
előírt
hitel futamideje alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeggel megegyező mértékű
kötelező
számlaforgalom
éves számlaforgalom lebonyolítása
előírás:
Késedelmi kamat

évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások után
azonnal.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) Krízis Agrárgarancia Program
készfizető kezessége:
Készfizető kezesség
mértéke:106

90 %
legfeljebb 3 éves
futamidejű hitel esetén a
hitelösszegre vetítve:

Kezességi díj (garanciadíj)

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek
esetén) azt követően évente esedékes az AVHGA
több mint 3 (max. 6) éves Üzletszabályzatában leírtak szerint.
futamidejű hitel esetén a
hitelösszegre vetítve:
évi 1,5%

évi 2 %

104

A kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

105

A kezelési költség a kezelési költségtámogatással csökkentett mértéke.

106

Az AVHGA átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os mértékű készfizető kezességet
vállal a A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzata valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata alapján.
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Kezességi díjtámogatás:

1,0 %/év
legfeljebb 3 éves
futamidejű hitel esetén:

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj107)

0,5% / év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó
része évente, a hitelszerződésben meghatározott
időpontokban esedékes.

Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
több mint 3 (max.6) éves visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
futamidejű hitel esetén: megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.
1% / év

Átmeneti támogatású éven
túli futamidejű kezességvállalás
esetén évenkénti díjfizetéskor:

𝑑í𝑗 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒 = ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 ∗

𝑑í𝑗𝑚é𝑟𝑡é𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
360

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) Piaci kezességvállalása
Készfizető kezesség
mértéke:108

80 %
futamidőtől függetlenül
elsődleges agrár ügylet
esetén:

Kezességi díj (hitelösszegre
vetítve)

1,14 %/ év

nem elsődleges agrár
ügylet esetén:

Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek
esetén) azt követően évente esedékes az AVHGA
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

2,01 %/ év
Kezességi díjtámogatás
(hitelösszegre vetítve):

1,0 %/év

Ügyfél által fizetendő
kezességi díj (ún. nettó
kezességi díj109)

futamidőtől függetlenül
elsődleges agrár ügylet
esetén:
0,14 %/ év
nem elsődleges agrár
ügylet esetén:
1,01 %/ év

A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó
része évente, a hitelszerződésben meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

AVHGA
részére
fizetendő
a mindenkor hatályos AVHGA Hirdetmény alapján (pl kezelési díj
egyéb díj (a kezességi díjon
szerződésmódosítás esetén, beváltási határidő meghosszabbításának a díja)
kívül)

107

A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.

108

Az AVHGA átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmató hitelügyletek esetén 90 %-os mértékű készfizető kezességet
vállal a A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzata valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata alapján.
109
A kezességi díj és a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke.
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