Széchenyi Kártya Program
A Széchenyi Kártya 2002 óta segíti a kisebb vállalkozásokat.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010-ben, a
Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel bevezetésével bővült
programmá, melynek elemei teljesen egymásra épülnek és
akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak.
2012 tavaszától az uniós pályázatokon való részvételt segítő
két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált
a Program keretén belül, így lehetőség nyílik arra, hogy a
vállalkozások különböző finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék igénybe.
Az igénylés feltételei a magyar kis-, és középvállalkozások
sajátosságaihoz és igényeihez igazodnak és a vállalkozások
hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalása segíti elő.
A vállalkozók terheinek enyhítésére a magyar állam
Széchenyi kártya esetén évi 1%, Széchenyi
Forgóeszközhitel esetén évi 2%, míg Széchenyi Beruházási, Széchenyi Önerő kiegészítő-, illetve Széchenyi Támogatást
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megelőlegező hitel esetén évi 5% kamattámogatást,
valamint 0,75% garanciadíj támogatást biztosít.
A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket
minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni
vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve a KAVOSZ
Üzletszabályzatában meghatározott gazdasági társaságként
vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (bizonyos
hiteltípusok esetén, ill. 25 millió Ft feletti hitelkeret
igénylése esetén két éve) működik. Igénylési feltétel
továbbá, hogy a hitelt igénylő vállalkozásnak ne legyen lejárt
köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a
Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában
meghatározott egyéb feltételeknek.
A Széchenyi Kártya Program keretén belül nyújtott
termékek a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi
kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetők. A
Széchenyi Kártya Programról további részletes információ
valamint a Program keretén belül igénybe vehető
hiteltermékek forgalmazásában résztvevő pénzintézetek
listája a kavosz.hu oldalon található.
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
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A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kedvezményes
kamatozású, állami támogatás mellett nyújtott
folyószámlahitel-konstrukció, mely a vállalkozások részére
egy évre rögzített összegű, szabadon felhasználható
hitelkeretet biztosít. A hitelkeret maximális összege 50
millió Forint, a hitel futamideje 1+1 év.
Társas vállalkozások esetén kötelező biztosíték a vállalkozás
legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának /
tulajdonosainak készfizető kezességvállalása. Egyéni
vállalkozónál bármely nagykorú magánszemély vállalhatja a
kezességet, aki megfelel a KAVOSZ Üzletszabályzatában
rögzített feltételeknek. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása minden esetben bevonásra
kerül a biztosítéki körbe. További fedezetül szolgál a
hitelező bank javára kiállított felhatalmazás beszedési
megbízás benyújtására a vállalkozás más hitelintézetnél
vezetett pénzforgalmi bankszámlá(i)ra valamint 10 millió Ft
feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank a vállalkozás
hitelképességének függvényében ingatlanfedezetet is kérhet.
A hitelnyújtó a hitelkeret minél egyszerűbb igénybevétele
érdekében egy MasterCard Standard típusú, nemzetközi
bankkártyát bocsájt ki a vállalkozó számára. Ezen kívül a
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hitelkeret az egyéb, szokásos módokon is igénybe vehető,
pl. átutalás, banki vagy ATM-ből történő készpénzfelvétel,
stb.
A további aktuális hitelformákról és a hitel felvételével
kapcsolatos részletes tájékoztatásért érdemes felkeresni
a
www.hitelgarantica.hu honlapot, vagy a A CallCenter
szolgáltatás közvetlen elérési lehetőségeit,
hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától 16:55 óráig, pénteken
reggel 8 órától 14 óráig az alábbi elérhetőségeken fogadják
hívásaikat:


Helpdesk a pénzügyi intézmények számára: +36-1-4440111



Ügyfélszolgálat vállalkozások számára: +36-1-444-0123



Garantiqa központi telefonszám: +36-1-444-0100
A hitel részletes feltételrendszerét a KAVOSZ
Üzletszabályzata, a kapcsolódó díjakat pedig a Széchenyi
Forgóeszközhitel kondíciós listája tartalmazza.
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