UniCredit Group - Public

ÚJ SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
KONDÍCIÓS LISTA
Hatályos: 2021. Április 23-tól
Alkalmazandó: A 2021.04.23. napját követően aláírt szerződések
tekintetében

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz

Hitelkamat állami támogatás nélkül

2,5%/év

Kamattámogatás mértéke1

2,4%/év

Ügyfél által fizetendő kamat

0,1%/év

Éves kezelési költség

0,5%/év

Kezelési költség díjtámogatás1

0,5%/év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség

0,0%/év

Garantiqa kezesség mértéke 2021. december 31ig

90%

Garantiqa kezesség mértéke 2021.december 31.
után, illetve az átmeneti támogatás megszűnését
követően

80%

Garantiqa kezesség díja a hitelösszegre vetítve

1,5%/év

Kezességi díjtámogatás mértéke a hitelösszegre
vetítve

1,0%/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj a
hitelösszegre vetítve

0,5%/év

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a
kezességi díjon kívül)

a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény
alapján (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás
esetén)

Szerződésmódosítási díj

a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján

Vállalt pénzügyi adatszolgáltatás nem-teljesítése
miatti késedelmi kötbér

a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján

A kamat- és kezelési költség támogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetői kezesség díjának
támogatását a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és
középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya
Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV.30.) Korm. határozat szabályozza
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2020. augusztus 5. előtt megkötött ügyletek
esetén:
Bankszámla terhelési forgalmi díj
(számlaforgalom nem teljesítési díj)
2020. augusztus 5-től megkötött ügyletek esetén:
Bankszámla jóváírási forgalmi díj
(számlaforgalom nem teljesítési díj)

1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve
1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

Bírálati díj2,3

Hitelkeret

bírálati díj (bruttó)

500e Ft
1-2 MFt között
3-4 MFt között
5-6 MFt között
7-10 MFt között
11-15 MFt között
16-20 MFt között
21-25 MFt között
26-50 MFt között
51-75 MFt között
76-100 MFt között

15 000,- Ft
30 000,- Ft
50 000,- Ft
70 000,- Ft
90 000,- Ft
120 000,- Ft
140 000,- Ft
160 000,- Ft
180 000,- Ft
230 000,- Ft
280 000,- Ft

További kártyák
(társkártya)
“kártyakibocsátási díja”
/db

4 000,- Ft

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel

2

A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Kártya Plusz hitelkerethez kibocsátott első
bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.
3
Korábbi néven „kártyadíj”. A „bírálati díj” ill. társkártya esetén a „kártya-kibocsátási díj” megfizetése a hitel
rendelkezésre bocsátásának napján, ill. ezt követően ezen dátumhoz képesti 365. napon (a felülvizsgálatkor)
esedékes.
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Szerződéskötési díj

0,5%, de maximum 1.000.000,- Ft

Hitelkamat állami támogatás nélkül

2,5%/év

Kamattámogatás mértéke4

2,4%/év

Ügyfél által fizetendő kamat

0,1%/év

Éves kezelési költség

0,5%/év

Kezelési költség díjtámogatás5

0,5%/év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség

0,0%/év

Garantiqa kezesség mértéke 2021. december 31ig

90%

Garantiqa kezesség mértéke 2021.december 31.
után, illetve az átmeneti támogatás megszűnését
követően

80%

Garantiqa kezesség díja a hitelösszegre vetítve

1,5%/év

Kezességi díjtámogatás mértéke a hitelösszegre
vetítve

1,0%/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj a hitelösszegre
vetítve

0,5%/év

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a
kezességi díjon kívül)
Szerződésmódosítási díj

a mindenkor hatályos Garantiqa
Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
szerződésmódosítás esetén)
a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján

A kamat- és kezelési költség támogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetői
támogatását a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány
középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó
Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV.30.) Korm. határozat szabályozza
5 A kamat- és kezelési költség támogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetői
támogatását a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány
középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó
Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV.30.) Korm. határozat szabályozza
4

kezesség díjának
mikro-, kis- és
Széchenyi Kártya
kezesség díjának
mikro-, kis- és
Széchenyi Kártya
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Vállalt pénzügyi adatszolgáltatás nem-teljesítése
miatti késedelmi kötbér
2020. augusztus 5. előtt megkötött ügyletek
esetén:
Bankszámla terhelési forgalmi díj

a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján
1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

(számlaforgalom nem teljesítési díj)

2020. augusztus 5-től megkötött ügyletek esetén:
Bankszámla jóváírási forgalmi díj
(számlaforgalom nem teljesítési díj)

1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

Széchenyi Likviditási Hitel

Szerződéskötési díj

egyszeri 1 %, de maximum 1.000.000,Ft

Hitelkamat állami támogatás nélkül

2,5%/év

Kamattámogatás mértéke6

2,3%/év

Ügyfél által fizetendő kamat

0,2%/év

Éves kezelési költség

0,5%/év

Kezelési költség díjtámogatás6

0,5%/év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség

0,0%/év

Garantiqa kezesség mértéke 2021. december 31ig

90%

Garantiqa kezesség mértéke 2021.december 31.
után, illetve az átmeneti támogatás megszűnését
követően

80%

A kamat- és kezelési költség támogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetői kezesség díjának
támogatását a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és
középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya
Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV.30.) Korm. határozat, valamint a Széchenyi Kártya Programmal
kapcsolatos feladatkoról szóló 1913/2020.(XII.16.) számú Korm. határozat szabályozza.
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Garantiqa kezesség díja a hitelösszegre vetítve

1,5%/év

Kezességi díjtámogatás mértéke a hitelösszegre
vetítve

1,0%/év

Ügyfél által fizetendő kezességi díj a hitelösszegre
vetítve

0,5%/év

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a
kezességi díjon kívül)

a mindenkor hatályos Garantiqa
Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj
szerződésmódosítás esetén)

Szerződésmódosítási/előtörlesztési díj

a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján

Vállalt pénzügyi adatszolgáltatás nem-teljesítése
miatti késedelmi kötbér

a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján

2020. augusztus 5. előtt megkötött ügyletek
esetén:
Bankszámla terhelési forgalmi díj

1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

(számlaforgalom nem teljesítési díj)

2020. augusztus 5-től megkötött ügyletek esetén:
Bankszámla jóváírási forgalmi díj
(számlaforgalom nem teljesítési díj)

1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Hitelkamat állami támogatás nélkül

egyszeri 1,5 %, de maximum 1.500.000,Ft
15.000 Ft / folyósítás
4,5%/év
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Kamattámogatás mértéke7

4,0%/év

Ügyfél által fizetendő kamat

0,5%/év

Éves kezelési költség

0,5%/év

Kezelési költség díjtámogatás7

0,5%/év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség

0,0%/év

max. 6 éves futamidő esetén, átmeneti
támogatási jogcímen:90%
Garantiqa kezesség mértéke 2021. december 31- max. 10 éves futamidő esetén, csekély
ig
összegű támogatási jogcímen:80%
max. 10 éves futamidő esetén, átmeneti
támogatási jogcímen:80%
Garantiqa kezesség mértéke 2021.december 31.
után, illetve az átmeneti támogatás megszűnését
követően egységesen

Garantiqa kezesség éves díja

80 %
90%-os kezességvállalás esetén (2 és 3
éves futamidő esetén) 1,5%, a
hitelösszegre vetítve
90%-os kezességvállalás esetén ( 4 és 6
éves futamidő esetén) 2%, a
hitelösszegre vetítve
80%-os kezességvállalás esetén 1,3%,
de minimum 5000,- Ft, a garantált
hitelösszegre vetítve
90%-os kezességvállalás esetén 1%, a
hitelösszegre vetítve

Kezességi díjtámogatás mértéke
80%-os kezességvállalás esetén 1%, a
garantált hitelösszegre vetítve

A kamat- és kezelési költség támogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetői kezesség díjának
támogatását a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és
középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya
Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV.30.), valamint a 1913/2020.(XII.16.) sz.Korm. határozat
szabályozza
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Ügyfél által évente a Garantiqa kezességvállalása
okán fizetendő kezességi díj

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a
kezességi díjon kívül)

90%-os kezességvállalás esetén (max. 23 éves futamidő esetén) 0,5% a
hitelösszegre vetítve
90%-os kezességvállalás esetén (max. 46 éves futamidő esetén) 1% a
hitelösszegre vetítve
80%-os kezességvállalás esetén 0,3% a
garantált hitelösszegre vetítve
a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény
alapján (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás
esetén)

Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment
Hitelgarancia keretében garantált átmeneti
támogatású hitelügyletek esetén:
80%-os kezességvállalás esetén 1,6% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig egyedi ügylet keretében)

Garantiqa kezesség éves díja

80%-os kezességvállalás esetén 1,7% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig együttműködési
megállapodás keretében)
80%-os kezességvállalás esetén 2,6% a
garantált hitelösszegre vetítve 100 millió
Ft hitelösszeg felett
egyedi ügylet vagy együttműködési
megállapodás keretében
80%-os kezességvállalás esetén 1% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig egyedi ügylet keretében)

Kezességi díjtámogatás mértéke

80%-os kezességvállalás esetén 1% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig együttműködési
megállapodás keretében)
80%-os kezességvállalás esetén 2% a
garantált hitelösszegre vetítve 100 millió
Ft hitelösszeg felett
egyedi ügylet vagy együttműködési
megállapodás keretében
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80%-os kezességvállalás esetén 0,28% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig egyedi ügylet keretében)

Ügyfél által évente fizetendő kezességi díj

Szerződésmódosítási díj
Vállalt pénzügyi adatszolgáltatás nem-teljesítése
miatti késedelmi kötbér
2020. augusztus 5. előtt megkötött ügyletek
esetén:
Bankszámla terhelési forgalmi díj

80%-os kezességvállalás esetén 0,36% a
garantált hitelösszegre vetítve (100 millió
Ft hitelösszegig együttműködési
megállapodás keretében)
80%-os kezességvállalás esetén 0,08% a
garantált hitelösszegre vetítve 100 millió
Ft hitelösszeg felett
egyedi ügylet vagy együttműködési
megállapodás keretében
a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján
a mindenkor hatályos Kisvállalati Hiteldíj
Kondíciós Lista alapján
1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

(számlaforgalom nem teljesítési díj)

2020. augusztus 5-től megkötött ügyletek esetén:
Bankszámla jóváírási forgalmi díj
(számlaforgalom nem teljesítési díj)

1%/év az előírt és a teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve

Az Ügyfél által ténylegesen fizetendő kezességi díj a garantált hitelösszegre (a szerződött hitelösszeg 80%-a) vetített bruttó
kezességi díj Ft-ban megállapított összegének és a hitelösszegre vetített kezességi díjtámogatás Ft-ban megállapított
összegének a különbözete.

