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ÜDÍTŐEN JÓ HÍR A KKV-KNAK – EGYSZERŰSÍTETT HITELBÍRÁLAT MELLETT MÁR
FORINTOS SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET AZ UNICREDITNÉL

50

MILLIÓ

Óvatos optimizmus jellemzi a hazai vállalkozásokat, növekszik a hitelek iránti kereslet. Sokan
számítanak a folyamatosan megnyíló uniós pályázati lehetőségekre, amivel összhangban a
Széchenyi Kártya Program is egyre fontosabbá válik, hiszen hiteleivel kielégíthető a
megnövekedett finanszírozási igény. Újdonság, hogy a Programon belül a Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel maximálisan igényelhető összege is 50 millió forintra emelkedett.
Az egy évre rögzített összegű hitelkeretet biztosító, kedvező kamatozású Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel a vállalkozások átmeneti finanszírozási gondjainak megoldását segíti tárgyi fedezet
és üzleti terv bemutatása nélkül. Ráadásul mától az UniCreditnél már 50 millió forintos maximális
hitelkerethez lehet hozzájutni egyszerűsített hitelbírálattal, miután az SZK korábbi 25 millió forintos
legmagasabb hitelösszege a duplájára növekedett.
A bank nemrég megkérdezett kisvállalati ügyfeleinek közel 60 százaléka tervezi, hogy indul uniós
pályázatokon – ezt segíti elő a Program két másik hitele, amelyet elsőként az UniCredit vezetett be a
piacra. A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitellel a vállalkozások közvetlenül az EU-s
támogatási szerződés aláírását, illetve a Támogatói Okirat kiállítását követően belevághatnak a
projekt megvalósításába, még mielőtt az elnyert támogatást megkapnák. Az előfinanszírozás
összege meglehetősen széles skálán, 500 ezertől 50 millió forintig mozog az elnyert támogatáshoz
igazodóan. Ez a hitel a szintén kamattámogatott Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitellel
párhuzamosan is igénybe vehető, amellyel a vállalkozók elegendő önrész hiányában is elkezdhetik
tervezett fejlesztéseiket. E két hiteltípus vállalkozói igényeknek megfelelő, valamint a megjelenő
pályázati felhívások feltételrendszeréhez igazodó továbbfejlesztésén az UniCredit és a KAVOSZ
folyamatosan és szorosan együtt dolgozik.
A bank júniusban publikált kutatása szerint a cégek közel kétharmada tervez beruházást az
elkövetkező 1-2 évben, ezt segíti elő a Program két másik hitele. A Széchenyi Beruházási Hitel
maximálisan igényelhető összege szintén 50 millió forint, futamideje akár a 10 évet is elérheti. Ez a
hitel jól szolgálja a kutatásban megnevezett leggyakoribb célokat is: az ingatlanvásárlást, a
korszerűsítést, vagy további munkahelyek teremtését.
Emellett szintén elérhető a Széchenyi Forgóeszközhitel, mely nem pusztán az átmeneti likviditási
problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 3 éves futamideje miatt kifejezetten alkalmas
forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására is.
– Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vállalkozók igényeinek változását, épp emiatt javasoltuk, hogy
emelje a kormány 50 millióra a Széchenyi Kártya maximálisan igényelhető összegét. Hasonló
fejlesztéseket tervezünk a jövőben is, és ebben számítunk kiemelt banki partnerünkre, az UniCredit
Bankra – mondta el Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
– A Széchenyi Kártya Program eddigi sikere megerősített minket abban, hogy a magyar bankpiac
elkötelezett szereplőjeként az új igényeknek megfelelően is támogatnunk kell a hazai vállalkozásokat,
hogy azok megerősödhessenek és tovább növekedhessenek – hangsúlyozta Tátrai Bernadett, az
UniCredit Bank lakossági és kisvállalati üzletág vezérigazgató-helyettese.
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Az UniCredit
Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 17 országban van jelen intézményhálózatával. Teljes
globális hálózatunk, mely több mint 8600 fiókból áll, és amelyben több mint 145 000 munkatárs dolgozik, mintegy
50 piacra terjed ki (2014. december 31-i adatok).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, közel 3500 fiókból álló nemzetközi
bankhálózatot (Lengyelországgal és Törökországgal együtt).
Az UniCredit a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az UniCredit a balti államokban
lízingvállalatán keresztül van jelen (2014. december 31-i adatok).

A kutatásról:
A www.unicreditbank.hu oldalon olvasható a 2015. június 11-én megjelent Növekvő tudatosság és óvatos
optimizmus – ez jellemzi a hazai kisvállalkozásokat című sajtóközlemény, mely elérhető ezen a linken:
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/media/sajtokozlemenyek.html

A KAVOSZ Zrt.
A KAVOSZ Zrt. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
kezdeményezésére alakult 2002-ben. Fő tevékenységeként ellátja a Széchenyi Kártya Program szakmai
irányítását, koordinálja annak működését, ügyfeleket közvetít a Programban résztvevő hitelintézetekhez.
Az első Széchenyi Kártyát 2002-ben adták át, az induláskor maximálisan igényelhető 1 millió forintos hitelösszeg
a Program eddigi működése alatt négy alkalommal emelkedett: 2003 júliusában 5 millió forintra, 2004 júliusában
10 millió forintra, 2006 májusában 25 millió forintra, illetve 2015 júliusában 50 millió forint lett az igényelhető
maximális hitelösszeg.
A 13 éve futó Széchenyi Kártya Program az elmúlt évtized legsikeresebb hazai vállalkozásfejlesztési terméke. A
Program keretében eddig összesen több mint 290 ezer igénylést regisztráltak, 219 ezer hitelügylet jött létre, a
kihelyezett hitelek összege meghaladja az 1 465 milliárd forintot.

