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

Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ 

 

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? 

 
Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a 
vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, 
egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel 
fordítható a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is. 
 
A hitel tehát fordítható pl. készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások igénybevételének 
finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, eszközök karbantartása, 
továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda, tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, 
könyvviteli szolgáltatás stb. 

 
ELŐNYEI 

 
• szabad felhasználású hitel 
• 1 milliótól 250 millió forint hitelösszegig igényelhető 
• állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás 
• nincs szükség ingatlanfedezetre 
• gyors és egyszerűsített a hitelbírálat, 

 
  
 

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK 
 
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek:  
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• nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása. 
• rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel 
• 150 millió Ft feletti hitelősszeg esetén rendelkezik legalább két teljes lezárt üzleti évvel 

 
A hitelező Bank legfeljebb a szerződött összeg kétszeresével megegyező éves számlaforgalom 
lebonyolítását írhatja elő a Vállalkozás Banknál nyitott fizetési számláján. 
 
A HITELKERET ÖSSZEGE 

 
1 milliótól akár 250 millió forint. 

 A hitel összege nem haladhatja meg a Vállalkozás utolsó lezárt évi teljes nettó árbevételének 
25%-t . 

 
 RENDELKEZÉSRE TARTÁS ÉS TÜRELMI IDŐ 
  
 A rendelkezésre tartás max. 8 hónap, a türelmi idő max. 9 hónap. 
 

A HITEL FUTAMIDEJE 
 

A hitel futamideje 3 év. 
 

A HITEL TÖRLESZTÉSE 
 

A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő (maximum 9 hónap) lejártát követően kerül 
sor havi egyenlő összegű törlesztő részletekben. 

 
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK 

 
Vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat évi fix 5 % 
Nettó fizetendő kezelési költség évi 0 % 
 
HITELDÍJ 
 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5 %, de max. 1,5 MFt (a szerződött hitelösszegre vetítve), 
megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes. 

 
A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 

 
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető 
kezességvállalása. 
 
KÖTELEZŐ FIZETÉSI SZÁMLAFORGALOM 
 
A hitelező Bank legfeljebb a szerződött összeg kétszeresével megegyező éves számlaforgalom 
lebonyolítását írhatja elő a Vállalkozás Banknál nyitott fizetési számláján.  
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MELLÉKLETEK 
 
• 30 napnál nem régebbi regisztráló iroda által lekért cégkivonat irodai hitelesítéssel ellátott 

másolata vagy a Vállalkozás által benyújtott eredeti, közhiteles papír alapú cégkivonat 
• Legutolsó lezárt üzleti év cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata 
• Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata 
• 30 napnál nem régebbi NAV nemleges adóigazolás, amennyiben nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban 
• Igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai 
• Legutolsó, évrényben lévő társasági szerződés 
• Aláírási címpéldány 
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