
 

 

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

Széchenyi Mikrohitel 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 mikrovállalkozás jogosult igényelni, 
 amelynek nincs lejárt hiteltartozása, vagy köztartozása. 
 amely megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel 

Konstrukció Szabályzatában (a továbbiakban: Mikrohitel Szabályzat) meghatározott 
feltételeknek. 

 
HITELCÉL 
 
Agrár és nem agrár célú beruházási hitelcélok, valamint eredetileg ezen, Mikrohitel keretében is 
jogosult hitelcélok finanszírozására nyújtott piaci árazású* korábbi beruházási hitelek kiváltása. 

 ingatlan: üzlethelyiség, telephely, iroda, egyéb, kizárólag a vállalkozás működésével 
összefüggésben felmerülő ingatlan vásárlás, fejlesztés, akár bérbeadási célra (lakó és 
üdülő ingatlan csak és kizárólag abban az esetben finanszírozható, amennyiben a 
Vállalkozás az Igénylési lapon részletesen bemutatja, hogy az ingatlanfinanszírozás 
hogyan kapcsolódik a Vállalkozás üzleti tevékenységéhez és a Vállalkozás, mint adós 
köteles a beruházás tárgyát képező ingatlant a cégnyilvántartásba székhelyként vagy 
telephelyként bejegyeztetni a beruházás megvalósulását követő max.90 napon belül.) 

 új, vagy használt személy-, kis-és nagyhaszongépjárművek (vontatmányaik) beszerzése, 

 egyéb tárgyi eszköz: bármely típusú erőgép, építőgép, munkagép, speciális 
mezőgazdasági berendezés, feldolgozó gépsor, gép, berendezés, egyéb a vállalkozás 
működésében összefüggésben felmerülő eszköz beszerzés, 

 immateriális javak beszerzése, 

 hitelkiváltás (igazolni szükséges a korábbi kiváltandó hitel - fentiekben felsorolt 
hitelcéloknak is megfelelő - beruházás hitelcélját), 

 szabad felhasználású forgóeszközhitel, mely a hitel max. 20 %-ig terjedhet 
 

  



 

 
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 50 millió Ft.. 
Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma 
beleférjen a Vállalkozás adott jogcímű (átmeneti, illetve csekély összegű) szabad támogatási 
keretébe (a jogcím megállapítása során az I. Bevezetés fejezet 4. bekezdésében és a II.5. 
pontban leírtak figyelembevételével).  
Egy ügyfél összesen maximum 100 mFt, a kapcsolt és partnervállalkozásaival együtt összesen 
maximum 150 mFt szerződött hitelösszegű Mikrohitellel rendelkezhet. 

 
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 120 hónap. 

 
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 %, de min. 200 ezer Ft (a szerződött hitelösszegre vetítve), 
megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes. 

 
  



 

 
A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 

 
A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően bevonandó, amely lehet 
a beruházás tárgya is. 
 
Amennyiben a dologi biztosíték fedezeti értéke alapján az ügylet fedezettsége eléri az 50 %-ot, 
magánszemély készfizető kezesség bevonása opcionális. 
Amennyiben az ügylet fedezettsége nem éri el a 110 %-ot, garantőrintézmény bevonása 
kötelező, egyéb esetekben opcionális (mértéke fix 80 %). 
 

KÖTELEZŐ SZÁMLAFORGALOM 
 
Nincs 


