2020.05.18-tól elérhetőek a kamara ügyfélszolgálatain, a Széchenyi
kártya hitel válság termékei.
500 Mrd keret működik a Széchenyi kártya új válság
konstrukcióiban. További 500 Mrd. keret nyílik, amely célrendszerén
dolgozik a kamara és a KAVOSZ Zrt.

A Széchenyi Kártya Program 4 új hitelkonstrukciója
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ
 Szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyószámlahitel.
 1 millió Ft-tól akár maximum 100 millió forint összegben.
 Ügyfelek által fizetendő nettó kamat fix, évi 0,1% .
 A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan vehető igénybe 60-40% arányban.
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
 A munkahelyek megtartását segítő 2 éves futamidejű forgóeszközhitel.
 1 millió forinttól akár 750 millió forint összegben, de legfeljebb a vállalkozás 9 havi,
a válság által kiemelten érintett ágazatokba tartozó vállalkozások esetén 18 havi
bérköltséggel megegyező összegig.
 Ügyfelek által fizetendő nettó kamat fix, évi 0,1% .
Széchenyi Likviditási Hitel
 3 éves futamidejű, szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli
finanszírozással vehető igénybe), mindennemű forgóeszköz beszerzésre, egyéb
igénybe vett szolgáltatások finanszírozására, ill. meglévő forgóeszközhitelek kiváltására
is alkalmas.
 Akár 250 millió forint összegben.
 Ügyfelek által fizetendő nettó kamat fix, évi 0,2% .
Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ
 Maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel. Széles körben felhasználható
beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzés finanszírozására,
piaci árazású korábbi beruházási hitelek kiváltására is a feltételeknek való megfelelés
esetén. Hitelkiváltásra, üzletrész vásárlásra és generációváltásra is felhasználható.
 1 milliótól akár 1 milliárd forint összegben.
 Ügyfelek által fizetendő nettó kamat fix, évi 0,5% .

A bevezetést kísérő információs és tájékoztató kampány néhány napon belül
indul, amelyről hamarosan további információkat küldünk az Önök részére.
Tájékoztatom Önöket, hogy - a Korm.határozat által előírt 2020. május 15-i
határidőben - bevezetésre kerültek a Gazdaságvédelmi Akcióterv részét képező a Széchenyi
Kártya Program új hitelkonstrukciói a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat
módosításának és a vonatkozó mellékleteinek közzétételével.

Az új konstrukciók bevezetéséről szóló Korm.határozat április 30-i megjelenését
követően komoly munkával egy szinte lehetetlen 2 hetes határidő alatt sikerült eljutni négy
új konstrukció forgalmazásának megkezdéséig úgy, hogy az elmúlt hetekben még egy új
kiemelt támogatású program - az Agrár Széchenyi Kártya Plusz - bevezetésére is
párhuzamosan sor került.
A feltételrendszer kialakítása során komoly szakmai érvek ütköztek, rengeteg egyeztetés és
számtalan munkaközi anyag kidolgozása zajlott ebben a sokszereplős Programban, annak
érdekében hogy minden résztvevő számára - ideértve az illetékes minisztériumokat,
garanciaszervezeteket, a Magyar Nemzeti Bankot, a Magyar Államkincstárt, az uniós
támogatások koordinációs feladatait ellátó TVI-t (Támogatásokat Vizsgáló Irodát), a résztvevő
Bankokat, Bankcsoportokat - elfogadható Program szülessen. Erős viták után sikerült
kialakítani a hitelek jelen feltételrendszerét.
Fentiek alapján számítunk is arra, hogy a bevezetést követő időszak gyakorlati tapasztalatai
alapján szükség lesz a feltételek és a hiteltermékek finomhangolására, akár módosítására
is, illetve még számos egyéb feladat is előttünk áll a Programok bevezetése kapcsán.
Őszintén reméljük, hogy ennek a hatalmas munkának hamarosan érdemi és érzékelhető
eredményei is lesznek és a KKV szektor vállalkozásai jól fogadják majd a rendkívül kedvező
feltételrendszerű új, támogatott finanszírozási lehetőségeket a Széchenyi Kártya Program
keretében.
További feladat, hogy az új hitelek bevezetése zökkenőmentesen történjen ezért
a regisztráló irodahálózat a vonatkozó képzést megkapta, folyamatosan tájékoztattuk
és tájékoztatjuk, képezzük a kollegákat a termékfeltételekről, ill. az eljárásrendi teendőkről, a
központi help-desk és értékesítéstámogatás szorosan segíti a bevezetés és üzemeltetés
folyamatait, illetve
a finanszírozó bankokkal is napi kapcsolatban vagyunk, részükre is megadunk minden
segítséget annak érdekében, hogy mielőbb bekapcsolódhassanak az új hitelek forgalmazásába
(amelyet az egyes bankok - eltérő időpontokban kezdenek meg). Az indulást az alábbi
hitelintézetek jelezték eddig: MKB Bank, Takarékbank, Budapest Bank, OTP, Sberbank.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az egyes új konstrukciók alapfeltételeit és igény esetén
örömmel állunk rendelkezésükre akár Önökkel közösen népszerűsíteni a Program keretében
elérhető új lehetőségeket, hiszen közös érdekünk a helyi vállalkozói közösség felé eljuttatni a
hitelekről és azok által nyújtott lehetőségekről szóló teljeskörű információkat.

