
 

 

Komplex hitelkérelem-menedzsment mikro-, kis- és középvállalkozások 
részére 

Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

1. A komplex hitelkérelem-menedzsment tevékenység magában foglalja: 
 

 termékismertetési tevékenység 
 tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben 
 hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése 
 üzleti terv elkészítése 
 hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a hitelt nyújtó szervezet számára 
 segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez 
 hitel teljes futamideje alatti tanácsadás 

 
2. A Hitelprogram konstrukciójának részletei: 

 
Kinek lehet jó a hitelprogram? 

 
Minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult igényelni, 
 amelynek nincs lejárt hiteltartozása, vagy köztartozása 
 amelynek nincs el nem bírált Széchenyi Beruházási Hitel Plusz vagy GO igénylése folyamatban 

más hitelintézetnél 
 amely rendelkezik Széchenyi Beruházási Hitel, illetve Agrár Széchenyi Beruházási Hitel 

hitellelel, vagy el nem bírált Széchenyi Beruházási Hitel, illetve Agrár Széchenyi Beruházási 
Hitel igénylése van folyamatban, úgy a igényelt, ill. fennálló (leszerződött) Széchenyi 
Beruházási hiteleinek együttes összege nem haladja meg a 1 000 millió forintot. 

 
HITELCÉL 
 
A Pályázó vállalkozás olyan beruházásainak, illetve hitelkiváltás finanszírozása lehetséges, ahol a 
beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében 
szerepeltett végezni kívánt tevékenységéhez.  

 ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése 

 immateriális javak beszerzése 

 új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése; gép tárgyi eszköz 
fejlesztése; (átmeneti támogatást tartalmazó hitel esetén) tehergépjármű vásárlása, 
személygépjármű vásárlása  

 üzletrész, tulajdonrész vásárlása 

 a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzése (max. a hitelösszeg 20%-áig) 

 hitelkiváltás (kizárólag olyan beruházási hitel és pénzügyi lízing váltható ki, amelyek 
eredeti hitelcélja is megfelel jelen konstrukció keretében finanszírozható 
hitelfelhasználási céloknak) 

 
  



 

 
ELŐNYEI 

 
 széles körű beruházási célok megvalósíthatósága, 
 szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig, 
 akár kezdő vállalkozások is igényelhetik, 
 kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása 

esetén kezességi díj támogatás, 
 akár 10 éves futamidő. 

  
IGÉNYELHETŐ HITEL ÖSSZEGE 

 

 Minimum 1 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft. 
Az átmeneti jogcímen nyújtott hitel összege nem haladhatja meg  

 a Vállalkozás 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének 
kétszeresét 
VAGY 

 a 2019. évi teljes árbevételének 25%-át. 
 

ELVÁRT ÖNERŐ 
 

A tervezett beruházás költségének minimum 10%-ának megfelelő saját erő az elvárás. 
Saját erőként elfogadható: 

 készpénz/számlapénz 

 vissza nem térítendő állami támogatás 

 a beruházásba igazolhatóan beépült, ill. ahhoz kapcsolódóan beszerzésre került (számlával, 
adás-vételi szerződéssel, a Bank által elfogadott műszaki ellenőr által igazolt) kiadások. 

 
RENDELKEZÉSRE TARTÁS ÉS TÜRELMI IDŐ 

  
A rendelkezésre tartás max. 23 hónap, a türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel 
megegyező, maximum 24 hónap. 

 
A HITEL FUTAMIDEJE 

 
A hitel futamideje minimum 13 hónap, maximum 72 hónap (Garantiqa Krízis Garanciaprogram 
keretében nyújtott kezességvállalás melletti, átmeneti jogcímen nyújtott támogatást 
tartalmazó hitelügylet esetén). 
 
A hitel futamideje minimum 13 hónap, maximum 120 hónap (Garantiqa Krízis 
Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében nyújtott kezességvállalás melletti, 
átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitel, és csekély összegű jogcímnet nyújtott 
támogatást tartalmazó hitelügylet esetén). 

 
A HITEL TÖRLESZTÉSE 

 
Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris. 
A tőke törlesztése 

 negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő 
legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)  



 

 
 ill. havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó 

munkanapján)  
kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó 
munkanapján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés 
napján esedékes (kivéve ha a pénzügyi intézmény ettől eltérően rendelkezett). 
 

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK 
 

Évi fix 0,5% 
 

HITELDÍJ 
 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5 %, de max. 1,5 MFt (a szerződött hitelösszegre vetítve), 
megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes. 
Folyósítási jutalék: az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívás alkalmával esedékes, 
folyósításonként 15.000 Ft 

 

A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 
 

 Garantiqa készfizető kezességvállalása 

 Kötelező dologi biztosíték (pl. a beruházás tárgya, kivéve üzletrész, tulajdonrész vásárlás, 
illetve immateriális javak beszerzésére irányuló hitelcél esetén) 

 ingó, ingatlan jelzálog 
 ingó vagyont terhelő zálogjog 
 óvadéki betét 

 Magánszemély készfizető kezességvállalása  
 Garantiqa készfizető kezességvállalások esetén, ha a dologi biztosíték fedezeti értéke 

alapján az ügylet fedezettsége eléri az 50 %-ot, magánszemély készfizető kezesség 
bevonása opcionális. 

 Garantiqa készfizető kezességvállalások esetén, amennyiben a dologi biztosíték 
fedezeti értéke alapján az ügylet fedezettsége nem éri el a 50 %-ot, akkor 
magánszemély, mint kötelező Kezes bevonása kötelező. 

 
KÖTELEZŐ SZÁMLAFORGALOM 

 
A hitelező Bank legfeljebb a szerződött összeggel megegyező éves számlaforgalom 
lebonyolítását írhatja elő a Vállalkozás Banknál nyitott fizetési számláján. 

 


