Konstrukció neve
Hitel típusa

Finanszírozható tevékenységek

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
folyószámlahitel
Likviditási problémák áthidalására (pl. hirtelen jött kiadás
finanszírozására) szolgáló szabad felhasználású hitel

Hitelfelvevő

1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező kkv (24 millió Ft-ig, afelett
2 teljes lezárt év szükséges)

Hitel összege
Állami kamattámogatás
Futamidő (max.)
Türelmi idő (max.)

0,5-100 millió forint
1%
1 + 1 év
nincs

Agrár Széchenyi Kártya
folyószámlahitel
Likviditási problémák áthidalására (pl. hirtelen jött kiadás
finanszírozására) szolgáló szabad felhasználású hitel

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
támogatást megelőlegező hitel (éven túli eseti hitel)

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
támogatást kiegészítő hitel (éven túli eseti hitel)

forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése

ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, -új vagy használt
gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz, immateriális javak
beszerzése.
-a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzése (max.
a hitelösszeg 20%-áig)

támogatás megelőlegezése (elnyert pályázat szerinti hitelcél
megvalósítására)

önerő kiegészítése (elnyert pályázat szerinti hitelcél
megvalósítására)

0,5-100 millió forint
4%
1, 2 vagy 3 év
nincs

1-100 millió forint
3%
13-36 hónap
max. 8 hónap

1-100 millió forint
5%
13-120 hó
max. 24 hónap

exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, -import
áruk helyett hazai áruk preferálása

exporthoz közvetlenül kapcsolódó, -mezőgazdasági
termékek, elsődleges termelése, feldolgozása,
forgalmazása, -növénytermesztés, állattenyésztés,
halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás, -teherszállító
járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő
vállalkozások esetén

nincs

nincs

nincs

0,2

A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása-Társas
vállalkozás esetén a legalább 50%os tulajdonos/tulajdonosok,
Egyéni Vállalkozó, illetve Egyéni cég esetén az Egyéni
vállakozótól, illetve az Egyéni cég tagjától (alapítójától)
különböző magánszemély kezessége-Garantiqa készfizető
kezességvállalása, - 25 millió forint feletti hitelösszeg esetén a
hitelező ingatlanbiztosítékot kérhet, - kötelező fizetési számla
forgalom teljesítés

A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezességvállalása-Társas vállalkozás esetén a legalább
50%os tulajdonos/tulajdonosok, Egyéni Vállalkozó, illetve
Egyéni cég esetén az Egyéni vállakozótól, illetve az Egyéni
cég tagjától (alapítójától) különböző magánszemély
kezessége- AVHGA készfizető kezességvállalása, - 25-50 MFt
között banki döntés szerint egyéb bizt előírható, 50 MFt
felett kötelező, - kötelező fizetési számla forgalom teljesítés

A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása-Társas
vállalkozás esetén a legalább 50%os tulajdonos/tulajdonosok,
Egyéni Vállalkozó, illetve Egyéni cég esetén az Egyéni
vállakozótól, illetve az Egyéni cég tagjától (alapítójától)
különböző magánszemély kezessége-Garantiqa készfizető
kezességvállalása, - 10 millió forint feletti hitelösszeg esetén a
hitelező ingatlanbiztosítékot kérhet, - kötelező fizetési számla
forgalom teljesítés

Nem finanszírozható tevékenységek
(a szokásosokon túlmenően)

Saját erő

Biztosíték

fiatal mezőgazdasági termelők max 15 millió forint hitelt
igényelhetnek, -25 millió forint hitelösszeg felett 2 lezárt
5 millió forint felett az igényelt hitel min. 3-szorosát elérő előző
üzleti év, -korábban MVH, jelenleg Magyar
12 havi számlaforgalom
Államkincstárnál történő regisztrációt igazoló regisztrációs
szám, -kötelező bankszámlaforgalom, -a kezességvállalás
díja 0,75% állami díjtámogatást tartalmaz
Budapest Bank, Erste, Gránit Bank, MKB, OTP, Raiffeisen,
Sberbank, Unicredit, Takarék Csoport

Budapest Bank, MKB, OTP, Sberbank, Takarék Csoport

0,5-100 millió forint
5%
max. 60 hónap
nem értelmezhető

- negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül, - negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül, -6
- negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül, -6
6 hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a
hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a közvetlen
hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a közvetlen
közvetlen tulajdonosi körben, -a vállalkozás vagy
tulajdonosi körben, -a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa offtulajdonosi körben, -a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa
közvetlen tulajdonosa off-shore cég, -Tartósan
shore cég, -Tartósan veszteséges működés, - lejárt köztartozás, off-shore cég, -Tartósan veszteséges működés, - lejárt
veszteséges működés, - lejárt köztartozás, - jogerős
jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási
köztartozás, - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási,
végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás alatt áll,- a vonatkozó Üzletszabályzatban
jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,- a vonatkozó
meghatározott eljárás alatt áll,- a vonatkozó
meghatározott kizáró tevékenységeteket folytatja, (részletesen
Üzletszabályzatban meghatározott kizáró tevékenységeteket
Üzletszabályzatban meghatározott kizáró
lásd SZKP ÜSZ)
folytatja, (részletesen lásd SZKP ÜSZ)
tevékenységeteket folytatja, (részletesen lásd SZKP ÜSZ)

exporthoz közvetlenül kapcsolódó, -mezőgazdasági termékek,
elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása, növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és
erdőgazdálkodás, -teherszállító járművek vásárlása közúti
teherszállítás terén működő vállalkozások esetén

exporthoz közvetlenül kapcsolódó, -mezőgazdasági termékek,
elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása, növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és
erdőgazdálkodás, -teherszállító járművek vásárlása közúti
teherszállítás terén működő vállalkozások esetén

Pénzügyi közvetítők

Széchenyi Beruházási Hitel
beruházási hitel (éven túli eseti hitel)

mezőgazdasági szektorban dolgozó, erdő-, vad-,
halgazdálkodással foglalkozó gazdasági társaságok,
1 lezárt üzleti évvel rendelkező kkv, vagy kezdő
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók,
1 lezárt üzleti évvel rendelkező kkv (24,9 millió Ft-ig, afelett 2 teljes lezárt év szükséges) 1 lezárt üzleti évvel rendelkező
1 lezárt
kkvüzleti évvel rendelkező kkv, vagy kezdő vállalkozás, ha a pályázat nem ír elő elvárt gazdálkodási
vállalkozás,évet
ha a pályázat nem ír elő elvárt
őstermelők, - 25 millió Ft-ig legalább 1 teljes lezárt üzleti
gazdálkodási évet
év (kivéve fiatal mezőgazdasági termelők), 25 millió Ft
felett 2 teljes lezárt év szükséges

- negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül, -6
- negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül, -6
hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a közvetlen
hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a
tulajdonosi körben, -a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off- közvetlen tulajdonosi körben, -a vállalkozás vagy közvetlen
shore cég, -Tartósan veszteséges működés, - lejárt köztartozás, - tulajdonosa off-shore cég, -Tartósan veszteséges működés, Kizárások (szokásos kizárásokon túl) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási
lejárt köztartozás, - jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére
meghatározott eljárás alatt áll,- a vonatkozó Üzletszabályzatban irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,- a
meghatározott kizáró tevékenységeteket folytatja, (részletesen
vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott kizáró
lásd SZKP ÜSZ)
tevékenységeteket folytatja, (részletesen lásd ASZK ÜSZ)

Egyéb feltételek

Széchenyi Forgóeszközhitel
tartós forgóeszközhitel (éven túli eseti hitel)

az igényelthitel háromszorosát elérő előző 12 havi
számlaforgalom

Budapest Bank, Gránit Bank, MKB, OTP, Raiffeisen, Sberbank,
Unicredit, Takarék Csoport

0,5-100 millió forint
nem kapcsolódik kamattámogatás
13-120 hónap
max. 24 hónap
- negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon
belül, -6 hónapon belül 50%-ot meghaladó
tulajdonosváltás a közvetlen tulajdonosi körben, -a
vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off-shore cég, Tartósan veszteséges működés, - lejárt köztartozás, jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási,
végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt
áll,- a vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott
kizáró tevékenységeteket folytatja, (részletesen lásd
SZKP ÜSZ)

exporthoz közvetlenül kapcsolódó, -mezőgazdasági
exporthoz közvetlenül kapcsolódó, -mezőgazdasági termékek,
termékek, elsődleges termelése, feldolgozása,
elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása, forgalmazása, -növénytermesztés, állattenyésztés,
növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és
halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás, -teherszállító
erdőgazdálkodás, -teherszállító járművek vásárlása közúti
járművek vásárlása közúti teherszállítás terén
teherszállítás terén működő vállalkozások esetén
működő vállalkozások esetén
nincs

20%

A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott
A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott
A vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása, - kötelező
kezességvállalása, -Garantiqa készfizető kezességvállalása, kezességvállalása, - kötelező fizetési számla forgalom
fizetési számla forgalom teljesítés, -opcionálisan egyéb bizt: pl.
a beruházás tárgya vagy attól eltérő legalább egy tárgyi
teljesítés, -opcionálisan egyéb bizt: pl. Garantiqa HG
Garantiqa HG Zrt 80%-os kezességvállalása, tárgyi biztosíték
biztosíték, - kötelező fizetési számla forgalom teljesítés
Zrt 80%-os kezességvállalása, tárgyi biztosíték

megkezdett beruházás is finanszírozható, -kapcsolt
vállalkozástól és közvetett/közvetlen tulajdonosoktól,
kizárólag elnyert támogatások előfinanszírozására használható
valamint ezen személyek közeli hozzátartozóitól történő
fel
eszközvásárlás kizárt

Budapest Bank, Gránit Bank, MKB, OTP, Raiffeisen,
Sberbank, Unicredit, Takarék Csoport

MKB, Takarék Csoport

kizárólag elnyert támogatások beruházási
projektjeihez használható fel

MKB, Takarék Csoport

