Új SZKP hitelkonstrukciók állami támogatással
A Széchenyi Kártya Program (továbbiakban SZKP) keretében kifejezetten a COVID-19 járvány miatti
gazdasági nehézségek kezelésére négy új hitelkonstrukció került bevezetésre. Az új, kiemelt mértékű
állami támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus járvány hatására kedvezőtlen
helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok kedvezményes feltételek mellett, gyorsan és könnyen
elérhető forráshoz jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek megőrzését és a normál üzletmenet
visszaállítását. Az új hitelkonstrukciók minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony,
a teljes futamidő alatt fixkamaton elérhetőek a vállalkozások számára.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Két éves futamidejű, max. 100 MFt összegben
igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel, a
vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak
áthidalására. A hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett
érhető el a vállalkozások számára. Önállóan nem
igényelhető, csak a Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitellel. A két külön hitelszerződés keretében, ahol a
két hiteltípus aránya 40-60 %, azaz a két hiteltípus
keretében együttesen nyújtott összegének legalább 60
%-ának Munkahelymegtartó Hitelnek kell lennie (az
SZK Folyószámlahitel Plusz aránya tehát lehet 40 %nál alacsonyabb is). A hitel fő biztosítéka a Garantiqa
Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
Kapcsolódó nyomtatványok és további információk:
https://pbkik.hu/portfolio/szechenyi-kartya-folyoszamlahitel-plusz/

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
Két éves futamidejű, max. 750 MFt összegű
forgóeszközhitel. A munkahelyek megtartását segíti
azáltal, hogy a vállalkozás számára maximum 9 havi, a
válság által kiemelten érintett ágazatokban működő
vállalkozások részére max. 18 havi bérköltségükkel
megegyező hitelösszeget biztosít. A Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat
mellett érhető el. Önállóan is igényelhető. A hitel
törlesztésének megkezdésére a 9 hónapos türelmi időt
követően kerül sor. A hitel fő biztosítéka a Garantiqa
Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek
megfelelő
magánszemély
készfizető
kezességvállalása.
Kapcsolódó nyomtatványok és további információk:
https://pbkik.hu/portfolio/szechenyi-munkahelymegtarto-hitel/

Széchenyi Likviditási Hitel
Három éves futamidejű, max. 250 MFt összegű szabad
felhasználású forgóeszközhitel (a hitel összege számla
nélkül is lehívható). A forgóeszköz beszerzése, egyéb
igénybe vett szolgáltatások finanszírozása mellett fennálló
forgóeszközhitelek kiváltására is használható. A Széchenyi
Likviditási Hitel fix évi 0,2% nettó kamat mellett érhető
el. A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os
kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő
magánszemély készfizető kezességvállalása.

Kapcsolódó nyomtatványok és további információk:
https://pbkik.hu/portfolio/szechenyi-likviditasi-hitel/

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1 Mrd Ft
összegű beruházási hitelek igénylését is lehetővé teszi a
teljes futamidő alatt fix évi 0,5% nettó kamat mellett.
A maximális futamidő akár 10 év is lehet. A széles
körű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel
fennálló piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitelek
kiváltására is használható. A hitel maximum 6 éves
futamidőre tehergépjármű vásárlás is lehetséges,
illetve a vállalkozás tevékenységének végzéséhez
szükséges, kizárólag üzleti célú személygépjármű
vásárlás finanszírozható, így különösen, ha a Vállalkozás
fő- vagy melléktevékenysége: taxis személyszállítás
(49.32), egyéb postai, futárpostai tevékenység (53.20), éttermi, mozgó vendéglátás (56.10),
személygépjármű kölcsönzés (77.11) vagy személygépjármű kereskedelem (45.11). Új hitelcélként jelent
meg, hogy már üzletrész, tulajdonrész vásárlás is finanszírozható ezen konstrukcióban. A hitel
törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető. A hitel fő biztosítéka a
Garantiqa Zrt. kezességvállalása, a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása és
tárgyi biztosíték.
Kapcsolódó nyomtatványok és további információk:
https://pbkik.hu/portfolio/szechenyi-beruhazasi-hitel-plusz/

Agrár Széchenyi Kártya Plusz
Az Agrár Széchenyi Kártya Programon belül új
konstrukció került bevezetésre a mezőgazdasági
szektorban dolgozó vállalkozások részére: az akár
teljes kamat-, költség- és díjmentes „Kiemelt
támogatású” Agrár Széchenyi Kártya (továbbiakban:
Agrár Széchenyi Kártya PLUSZ), kifejezetten a
COVID-19 koronavírus járvány miatti gazdasági
nehézségek kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági
hatások enyhítése érdekében. Ez az új konstrukció
emelt hitelösszegű (500 ezertől – 200 millió forintig),
1, 2 vagy 3 éves futamidejű, kiemelt állami kamat- és
kezességi
díjtámogatásban,
illetve
költségtámogatásban részesített Folyószámlahitel.
A jogosultsági feltételeknek való megfelelés és elegendő, adott jogcímű szabad támogatási keret esetén a
kormányzat a hitelhez annak teljes futamidejére 100 százalék kamattámogatást, 100 százalék kezességi
díjtámogatást, teljes kezelési költségtámogatást, továbbá teljes egyéb költségtámogatást nyújt. A kiemelt
támogatások a 2020. december 31-éig hatályba lépett Agrár Széchenyi Kártyahitelügyletekre vehetők
igénybe.
Kapcsolódó nyomtatványok és további információk:
https://pbkik.hu/portfolio/agrar-szechenyi-kartya-plusz/

Egyéb fontos előírások
Minden termékben az igényelt hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás 2019. évi éves
bérköltségének kétszerese, vagy a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a közül a magasabb összeget.
További feltétellel, hogy az átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelek együttes összege sem
haladhatja meg a fenti adható maximális hitelösszeget.
A hitel összege - kellően indokolt esetben - a vállalkozás likviditás szükségletre vonatkozó (cash flow
táblázatban tett) nyilatkozata alapján megnövelhető, hogy fedezni tudja a következő - a hitelnyújtás
időpontjától számított 18 hónap likviditási szükségletét (amely lehetőséget csak egy átmeneti támogatású
hitelügyletnél lehet alkalmazni).
Az SZKP Átmeneti Támogatású Konstrukcióiban azon vállalkozások is részt vehetnek, amelyek nem
rendelkeznek egy teljes lezárt éves működési múlttal, de a vállalkozás bejegyzésére / nyilvántartásba
vételére már 2019. évben sor került. Esetükben az adható hitel összegét az egyes Átmeneti Támogatású
Konstrukcióknál meghatározott feltételek korlátozzák.

Kamarai ügyfélszolgálati irodák
Az SZKP Átmeneti Támogatású Konstrukció ügymenete kamarai ügyfélszolgálati irodáinkban (Pécs,
Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár) a megszokott formában működik. Az Üzletszabályzat szerint
összeállítjuk a hitelbírálatra az igénylési anyagot és a vállalkozó által választott Hitelintézet felé egy
napon belül továbbítjuk.
Elérhetőségek és egyéb információk: https://pbkik.hu/ugyintezes/szechenyi-kartya-program/

