HIRDETMÉNY
VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez
képest az Takarék Csoport termékeit értékesítő hitelintézetek listájában történt módosítás.
A hirdetményben bekövetkezett változások piros betűvel kiemelt szövegként kerültek megjelenítésre.
A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a www.takarek.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetők
bármelyik Bankfiókunkban.

HATÁLYOS: 2019. május 1-től

JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK
CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK
Tevékenységi engedély szám

Név, cím és cégjegyzékszám
3A Takarékszövetkezet

804/1997/F. ÁPTF
317/2000 PSZÁF

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.
(cégj. sz: 16-02-000977)
B3 TAKARÉK Szövetkezet

882/1997/F.

8444 Szentgál, Fő u. 30. , (cégj. sz.: 19-02-000339)
A B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019.04.30-ig megkötött szerződései
tekintetében 2019. 05.01-jétől a Takarékbank Zrt. (névváltozást
megelőzően: Mohácsi Takarék Bank Zrt.), 1124 Budapest, Németvölgyi
út 97., (Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-4-44) jár el.
Békés Takarék Szövetkezet

I/E-6/2005.

Honlap
http://3atakarek.hu

http://www.b3takarek.hu

751/1997/F.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.

http://www.bekestakarek.hu

(cégj. sz.: 04-02-000216)
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a, (cégj. sz.: 02-02-000196)
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2018.12.28.-ig megkötött szerződései
tekintetében 2019.05.01-jétől a Takarékbank Zrt. (névváltozást
megelőzően: Mohácsi Takarék Bank Zrt.)
1124 Budapest, Németvölgyi út 97. cégj. sz.: 02-10-060340, adószám:
14479917-4-44) jár el.

I/E-2460/2004.

CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet

ÁPTF 919/1997/F.

2112 Veresegyház, Fő u. 53.

PSZÁF I-421/2000

http://bolytakarek.hu

http://www.centraltakarek.hu

(cégj. sz.: 13-02-050250)
Dél TAKARÉK Szövetkezet

883/1997/F.

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky. u. 7.

I-469/2000.

http://www.deltakarek.hu

(cégj. sz.: 02-02-000186)
FÓKUSZ Takarékszövetkezet

ÁPTF 782/1997/F.

6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a

321/1998.

(cégj. sz.: 03-02-000232)

I-590/2000.

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

E-I-878/2007.

7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.

H-EN-I-810/2013,

http://www.fokusztakarek.hu

http://hungariatakarek.hu

(cégj. sz.: 17-02-000588)
KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

H-EN-I-935/2016.

3525 Miskolc, Széchenyi István u. 70.

http://www.koronatakarek.hu

(cégj. sz.: 05-02-000282)
M7 TAKARÉK Szövetkezet

H-EN-I-785/2016.

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

http://www.m7takarek.hu

(cégj. sz.: 20-02-050411)
Takarékbank Zrt.
(névváltozást megelőzően: Mohácsi Takarék Bank Zrt.
7700 Mohács, Dózsa György u. 31. 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
(cégj. sz.: 02-10-060340)
Eljár a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2018.12.28-ig megkötött
szerződései tekintetében is.
Nyugat Takarék Szövetkezet

E-I-875/2008.
http://www.mohacsitakarek.hu
http://www.takarekbank.hu

857/1997/F.

9023 Győr, Bartók Béla út 2-4.

I-1016/2000.

(cégj. sz.: 08-02-000916)

H-EN-I-805/2013

Pannon Takarék Bank Zrt.

EN-I-1525/2010.

2900 Komárom, Igmándi u. 45.
(cégj. sz.: 11-10-001669)
A Pannon Takarék Bank Zrt. 2019.04.30.-ig megkötött szerződései
tekintetében 2019.05.01-jétől a Takarékbank Zrt. (névváltozást
megelőzően: Mohácsi Takarék Bank Zrt.), 1124 Budapest, Németvölgyi
út 97., Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-4-44) jár el.
Pátria Takarékszövetkezet

H-EN-I-817/2013

http://www.nyugattakarek.hu

http://www.pannontakarek.hu

EN-I-50321/2011.

2230 Gyömrő, Petőfi Sándor. u. 22.

http://www.patriatakarek.hu

(cégj. sz.: 13-02-050252)
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TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

758/1997/F., 773/1997/F.

4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12. A. ép. I/6

H-EN-I-657/2016.

(cégj. sz.: 09-02-000644)

SZHISZ Nyilatkozat:1882/2017.

http://www.tiszantulitakarek.hu

ÁLTALÁNOS HITELEZÉSI KONDÍCIÓK
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

egyedi megállapodás szerint

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Projektvizsgálati díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződéskötési díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Folyósítási díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Prolongációs díj

egyedi megállapodás szerint

Monitoring díj

egyedi megállapodás szerint

Keret beállítási díj

egyedi megállapodás szerint

Keretmegszűntetési díj

egyedi megállapodás szerint

Hitel vagy garancia ígérvény díja

egyedi megállapodás szerint

Garancia díj

egyedi megállapodás szerint

Garancia ügylethez kapcsolódó SWIFT költség
(garancia SWIFT-en történő kibocsátása esetén fizetendő
egyszeri díj)

2.000 Ft / oldal

A Hitelintézet a hitelkamatok, díjak, jutalékok és költségek mértékét az ügylet függvényében egyedi jelleggel, a
kamattámogatott és refinanszírozott hitelek esetében a mindenkor érvényes jogszabályok és megállapodások
figyelembevételével állapítja meg.
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KÉSEDELEMMEL, NEM TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS
DÍJAK
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Késedelmi kamat

6,00 % p.a.

a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül

Késedelmi kamat
a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre

Beváltott bankgarancia késedelmi kamata

6,00 % p.a.
25,00 % p.a.

Felszólítás díja
(hitel- vagy garanciaügylettel kapcsolatos nem teljesítés esetén)

Felmondás díja
(hitel- vagy garanciaügylettel kapcsolatos nem teljesítés esetén)

2.000 Ft / felszólító levél
5.000 Ft / értesítő levél
30.000 Ft / hitelügylet +
Törvény szerinti Fizetési meghagyás
díja/Végrehajtási eljárás illetéke

Fizetési meghagyás eljárás/végrehajtás
kezdeményezés díja
Mulasztási díj
(adatszolgáltatás határidőre történő teljesítésének vagy
szerződésben előírt egyéb kötelezettség teljesítésének elmulasztása
esetén)

20.000 Ft / mulasztás

Forgalom elmaradási díj
(a szerződésben vállalt és a valójában teljesített forgalom közti
különbség után kerül felszámításra)
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2,00 % p.a.

EGYÉB DÍJAK
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Jelzálog bejegyzés/módosítási kérelem ügyintézéssel
(jelzálogjog bejegyzés vagy módosítási földhivatali ügyintézés díja)

Jelzálog bejegyzési kérelem készítés díja

5.000 Ft / kérelem

(földhivatali ügyintézés nélkül)

Földhivatali ügyintézés díja /
ingatlan +
10.000 Ft / kérelem ügyintézési díj

Jelzálog törlési kérelem ügyintézéssel
(jelzálogjog törlés földhivatali ügyintézés díja)

Jelzálog törlés engedélyének kiadása (első alkalom)
(az ügyfél által a földhivatal felé benyújtandó, jelzálog törlésére
vonatkozó banki engedély kiadásának díja)

Jelzálog törlés engedélyének kiadása
(nem első alkalom)
(az ügyfél által a földhivatal felé benyújtandó, jelzálog törlésére
vonatkozó banki engedély ismételt kiadásának díja)

Tulajdoni lap másolat lekérdezés díja - hiteles
(az ingatlanfedezetekhez kapcsolódó tulajdoni lapok lekérdezésének
egyszeri díja TAKARNET rendszeren keresztül)

Tulajdoni lap másolat lekérdezés díja – nem hiteles
(az ingatlanfedezetekhez kapcsolódó tulajdoni lapok lekérdezésének
egyszeri díja TAKARNET rendszeren keresztül)

Térképmásolat díja
(térképmásolat beszerzés/lekérés
rendszeren keresztül)

egyszeri

Földhivatali ügyintézés mindenkor
hatályos vonatkozó jogszabály
szerinti díja / ingatlan +
10.000 Ft / kérelem ügyintézési díj

díja

TAKARNET

Levelezési költség

díjmentes

3.000 Ft

Szolgáltató által felszámított díj
Szolgáltató által felszámított díj
Szolgáltató által felszámított díj
1.000 Ft / levél

(hitel és garancia ügyletekhez kapcsolódóan)

Ügyfél kérésére kiadott igazolás hitelszerződéshez
(Takaréknál történő felhasználás esetén díjmentes)

Értékbecslés, helyszíni szemle, és értékbecslés
felülvizsgálatának díja

5

2.000 Ft
Értékbecslő szakértő díjszabása
alapján

TakarékHitel Folyószámlahitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

1 hónapos BUBOR

Kamatfelár

1,00 % - 6,50 % p.a.*

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint
egyszeri,
mértéke egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség
Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Prolongációs díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

* Az ügyfél minősítés eredményétől függően

Takarék Forgóeszközhitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

1 hónapos BUBOR, vagy
3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

1,00 % - 6,50 % p.a.*

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint
egyszeri,
mértéke egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség
Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)
* Az ügyfél minősítés eredményétől függően
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a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

TakarékHitel Plusz
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

1 hónapos BUBOR vagy
3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

1,00 % - 9,99 % p.a.*

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint
egyszeri,
mértéke egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség
Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

* Az ügyfél minősítés eredményétől függően

TakarékHitel Plusz NHP Fix*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs
egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

nincs

Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)
*MNB Növekedési Hitelprogram Fix
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a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos
Hirdetménye szerint

Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték
Éven belüli finanszírozás esetén 1 hónapos BUBOR
Éven túli finanszírozás esetén 1 vagy 3 hónapos BUBOR
minimum 1,5 % p.a.
Egy összegben több évre történő finanszírozás esetén:
minimum 2,5 % p.a.

Kamatbázis
Kamatfelár
Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződéskötési díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja (AgrárVállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány*)

az AVHGA és a hitelintézet egyedi termék-megállapodása
alapján

*a továbbiakban AVGHA

Takarék Gazdahitel-Gazdakártya
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

1 hónapos BUBOR

Kamatfelár

4,5 % p.a
NAK tagok részére 1 % p.a. kamatkedvezmény

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint
0,8%1p.a.

Kezelési költség
Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja (AVHGA)

AVHGA ÜSZ forgóeszköz hitelekre vonatkozó kedvezményes évenkénti díja. Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a
forgóeszköz hitelekre vonatkozó kedvezményes díjon a kezesség nem
nyújtható, úgy az Alapítvány a Hirdetményében rögzített piaci díjon
vállal kezességet, amennyiben azok nyújtásának feltételei fennállnak.

1

Amennyiben az Ügyfél a közvetlen agrártámogatását a Hitelintézetnél finanszíroztatja elő, úgy a kezelési költség
elengedésre kerül
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A Takarék Gazdakártya* kondíciói
Megnevezés

Díjtétel

Éves kártyadíj 1-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

15.000 Ft

További bankkártyák díja kártyánként évente
(maximum 3 db további társkártya)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp.felvét + POS vásárlás)
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét +
POS vásárlás)
Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya
érvényességi ideje

4.000 Ft

Esedékesség
Kártya igénylésekor valamint éves
felülvizsgálatkor
Kártya igénylésekor valamint éves
felülvizsgálatkor

Nem lehetséges
500.000 Ft
1.000.000 Ft
5 db / nap

-

10 db / nap

-

3 év

-

A Takarék Csoport
Vállalati Fizetési
Számlatermékek
Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós
Hirdetményben
díj
szereplő MasterCard
Unembossed Business
bankkártya díjai szerint
*Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi számlához kapcsolódóan más vállalkozói
bankkártyával nem rendelkezhet.

Takarék termőföld vásárlási kölcsön
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

maximum 5 % p.a.

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása, valamint a mindenkor hatályos
AVHGA Hirdetmény alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)

5.000 Ft /ügylet

Letéti igazolás SWIFT üzenet díja
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Takarék közraktári jegy fedezetű kölcsön
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

1 hónapos BUBOR

Kamatfelár

minimum 1,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
opcionális az AVHGA és a hitelintézet egyedi
megállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)

Takarék VP Komplex – Beruházási Hitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

minimum 2,5 % p.a.
egyedi megállapodás szerint

Hitelbírálati díj

1 % p.a., de minimum 50.000 Ft,
maximum 200.000 Ft

Szerződéskötési díj
Rendelkezésre tartási díj

2 % p.a.

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)
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Takarék VP Komplex – Beruházási Hitel NHP Fix*
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

nincs

Szerződéskötési díj

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Kezelési költség

nincs
egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj
Előtörlesztési díj

nincs
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)
*MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Takarék VP Komplex - Támogatás-előfinanszírozási kölcsön
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

Éven belüli finanszírozás esetén 1 hónapos BUBOR
Éven túli finanszírozás esetén 3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

minimum 2,5 % p.a.
egyedi megállapodás szerint

Hitelbírálati díj

1 % p.a., de minimum 50.000 Ft,
maximum 200.000 Ft

Szerződéskötési díj
Rendelkezésre tartási díj

2 % p.a.

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)
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Takarék VP Komplex - Előleglehívási garancia
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Garancia díj (javasolt)

2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)

Takarék VP Komplex – Kiegészítő forgóeszköz hitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

minimum 2,5 % p.a.

Hitelbírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződéskötési díj

1 % p.a., de minimum 50.000 Ft,
maximum 200.000 Ft

Rendelkezésre tartási díj

2 % p.a.

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint
AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján

Kezességvállalás díja (AVHGA)
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Takarék Agrár Beruházási Hitel (szőlő szerkezetátalakítás)
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Kamatbázis

3 hónapos BUBOR

Kamatfelár

3 % p.a.

Hitelbírálati díj

0-2 % p.a.

Szerződéskötési díj

1 % p.a.

Rendelkezésre tartási díj

1 % p.a.

Kezelési költség

0-2 % p.a.

Szerződés módosítási díj

0-2 % p.a.

Előtörlesztési díj

0-2 % p.a.

Forgalom elmaradási díj

0-2 % p.a.

(amennyiben előírásra kerül)

Kezességvállalás díja
(AVHGA / Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

garantőr Hirdetménye szerint

(amennyiben előírásra kerül)
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Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló papíralapú
forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek
Hirdetménye szerint

II. Széchenyi Kártya kondíciói
Megnevezés

Bírálati díj

Díjtétel
500.000 Ft-os
hitelkeret esetén
1-2 millió Ft-os
hitelkeret esetén
3-4 millió Ft-os
hitelkeret esetén
5-6 millió Ft-os
hitelkeret esetén
7-10 millió Ft-os
hitelkeret esetén
11-15 millió Ft-os
hitelkeret esetén
16-20 millió Ft-os
hitelkeret esetén
21-25 millió Ft-os
hitelkeret esetén
26-50 millió Ft-os
hitelkeret esetén
51-75 millió Ft-os
hitelkeret esetén
76-100 millió Ft-os
hitelkeret esetén

2

További bankkártyák díja kártyánként évente

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj

2

Esedékesség

15.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
90.000 Ft
120.000 Ft
140.000 Ft

Kártya
igénylésekor 3
valamint éves
felülvizsgálatkor

160.000 Ft
180.000 Ft
230.000 Ft
280.000 Ft

4.000 Ft

Kártya
igénylésekor
valamint éves
felülvizsgálatkor

Takarék Csoport
Vállalati Fizetési
Számlatermékek
Hirdetményben
szereplő
MasterCard
Business
bankkártya díjai
szerint

Elszámolás
beérkezésének
napja

A bírálati díj alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre
bocsátásának díja együttesen értendő.
3
Amennyiben a Hitelintézet az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés
felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre
meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
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Megnevezés
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás)

Díjtétel
500.000 Ft
1.000.000 Ft
5 db / nap

Esedékesség
-

10 db / nap

-

A 2019. január 1 napját követően megkötött Széchenyi vagy Agrár Széchenyi típusú bankkártya
igénylésekre vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Hitelintézet érintő funkcióval ellátott kártyát
biztosít a Kártyabirtokos részére. Ezen időpont előtt létrejött Széchenyi vagy Agrár Széchenyi
típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor,
pótkártya igénylésekor, vagy újragyártásakor a Hitelintézet érintő funkcióval ellátott bankkártyát
biztosít a Kártyabirtokos részére.
Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

III. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói
Megnevezés

4

Bruttó kamat :

Mérték

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 % p.a.

Kamattámogatás a 2017-ban létrejött
1 % p.a. (10 millió Ft értékig)
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2018-ban létrejött
1 % p.a. (10 millió Ft értékig)
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2019-ban létrejött
1 % p.a. (10 millió Ft értékig)
ügyletek esetén egységesen:
Kezelési költség (kamattal megegyező
0,8 % p.a.
módon számítandó):
évi bruttó ügyleti kamat +
Késedelmi kamat:
6 % p.a.
Késedelmi kamat ügyleti kamatra,
kezelés költségre és egyéb tartozásra:

6 % p.a.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja

Lásd: az V. pontban lévő
táblázat szerint

4

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat
napján.
Amennyiben
a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium,
vagy
jogutódja
(a
továbbiakban: NFM) a kamattámogatás
folyósítását bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a
NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele
napja.
negyedévente, a zárlat napján
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások – ügyleti kamat és
kezelési költség – után a késedelem idejére
havonta, minden hó végi záráskor, illetve a
lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes.
A lejárt tőketartozás, valamint lejárt egyéb
tartozások után azonnal.
Készfizető kezességi díjtámogatás 2019.
január 1-től: A kezességi díjtámogatás a
Garantiqa által vállalt készfizető
kezességvállalás éves díjának 50 %-a azzal a
korlátozással, hogy a támogatás nem
haladhatja meg a kezességi díj vetítési
alapjának 0,5 %-át.
Amennyiben a NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból megtagadja, vagy
felfüggeszti, a garanciadíj támogatás
összegével megegyező összeg esedékessége
a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele
napja.

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.

15

IV. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (csak csökkenő
hitelkeret rendelkezésre tartása
esetén kerül felszámításra)

Mérték

Díj vetítési alapja

Esedékesség

egyszeri 3 % 5

a csökkentésre
kerülő hitelrész

Bankszámla Hitelszerződés hatályba
lépésének napján

1 % p.a.

az előírt és a valósan
teljesített
számlaforgalom
közötti különbözet
(egy összegben kerül
felszámításra)

A
Bankszámla
Hitelszerződés
megszűnésének
napján,
illetve
pozitív felülvizsgálati döntés esetén
a „Hitel lejárata” napján

Különdíj (csak a Bankszámla
Hitelszerződésben előírt kötelező
számlaforgalom nem teljesítése
esetén) az előírt és a valósan
teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre
vetítve
kerül
felszámításra egy összegben)

V. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások
által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat
mutatja be
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa)
készfizető kezességének mértéke:
Garantiqa készfizető kezességvállalási díja
- 2017. július 03. és június 30. között újonnan kötött kezesi szerződésekre:
- 2018. július 01-től újonnan kötött, illetve prolongált (felülvizsgálatkor
módosított) kezesi szerződésekre:
Készfizető
kezességvállalási díj
(br. 1,4%)
Hitelkeret

500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
5

Vállalkozás Állami kezességi
által
díjtámogatás
fizetendő
(0,5% / év)
díj

2019.01.01. után újonnan kötött, illetve prolongált
kezesi szerződésekre
5 600
3 600
2 000
11 200
7 200
4 000
22 400
14 400
8 000
33 600
21 600
12 000
44 800
28 800
16 000
56 000
36 000
20 000
67 200
43 200
24 000
78 400
50 400
28 000
89 600
57 600
32 000
100 800
64 800
36 000
112 000
72 000
40 000
123 200
79 200
44 000
134 400
86 400
48 000
145 600
93 600
52 000
156 800
100 800
56 000
168 000
108 000
60 000
179 200
115 200
64 000
190 400
122 400
68 000
201 600
129 600
72 000
212 800
136 800
76 000

Vetítési alapja az egy év alatt csökkentésre kerülő hitelrész
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80 %
Garantiqa Hirdetménye szerint
1,2 %
1,4 %

20 000 000
21 000 000
22 000 000
23 000 000
24 000 000
25 000 000
26 000 000
27 000 000
28 000 000
29 000 000
30 000 000
31 000 000
32 000 000
33 000 000
34 000 000
35 000 000
36 000 000
37 000 000
38 000 000
39 000 000
40 000 000
41 000 000
42 000 000
43 000 000
44 000 000
45 000 000
46 000 000
47 000 000
48 000 000
49 000 000
50 000 000
51 000 000
52 000 000
53 000 000
54 000 000
55 000 000
56 000 000
57 000 000
58 000 000
59 000 000
60 000 000
61 000 000
62 000 000
63 000 000
64 000 000
65 000 000
66 000 000
67 000 000
68 000 000
69 000 000
70 000 000
71 000 000
72 000 000

224 000
235 200
246 400
257 600
268 800
280 000
291 200
302 400
313 600
324 800
336 000
347 200
358 400
369 600
380 800
392 000
403 200
414 400
425 600
436 800
448 000
459 200
470 400
481 600
492 800
504 000
515 200
526 400
537 600
548 800
560 000
571 200
582 400
593 600
604 800
616 000
627 200
638 400
649 600
660 800
672 000
683 200
694 400
705 600
716 800
728 000
739 200
750 400
761 600
772 800
784 000
795 200
806 400

144 000
151 200
158 400
165 600
172 800
180 000
187 200
194 400
201 600
208 800
216 000
223 200
230 400
237 600
244 800
252 000
259 200
266 400
273 600
280 800
288 000
295 200
302 400
309 600
316 800
324 000
331 200
338 400
345 600
352 800
360 000
367 200
374 400
381 600
388 800
396 000
403 200
410 400
417 600
424 800
432 000
439 200
446 400
453 600
460 800
468 000
475 200
482 400
489 600
496 800
504 000
511 200
518 400

80 000
84 000
88 000
92 000
96 000
100 000
104 000
108 000
112 000
116 000
120 000
124 000
128 000
132 000
136 000
140 000
144 000
148 000
152 000
156 000
160 000
164 000
168 000
172 000
176 000
180 000
184 000
188 000
192 000
196 000
200 000
204 000
208 000
212 000
216 000
220 000
224 000
228 000
232 000
236 000
240 000
244 000
248 000
252 000
256 000
260 000
264 000
268 000
272 000
276 000
280 000
284 000
288 000
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73 000 000
74 000 000
75 000 000
76 000 000
77 000 000
78 000 000
79 000 000
80 000 000
81 000 000
82 000 000
83 000 000
84 000 000
85 000 000
86 000 000
87 000 000
88 000 000
89 000 000
90 000 000
91 000 000
92 000 000
93 000 000
94 000 000
95 000 000
96 000 000
97 000 000
98 000 000
99 000 000
100 000 000

817 600
828 800
840 000
851 200
862 400
873 600
884 800
896 000
907 200
918 400
929 600
940 800
952 000
963 200
974 400
985 600
996 800
1 008 000
1 019 200
1 030 400
1 041 600
1 052 800
1 064 000
1 075 200
1 086 400
1 097 600
1 108 800
1 120 000

525 600
532 800
540 000
547 200
554 400
561 600
568 800
576 000
583 200
590 400
597 600
604 800
612 000
619 200
626 400
633 600
640 800
648 000
655 200
662 400
669 600
676 800
684 000
691 200
698 400
705 600
712 800
720 000

292 000
296 000
300 000
304 000
308 000
312 000
316 000
320 000
324 000
328 000
332 000
336 000
340 000
344 000
348 000
352 000
356 000
360 000
364 000
368 000
372 000
376 000
380 000
384 000
388 000
392 000
396 000
400 000
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Agrár Széchenyi Kártya
I.

Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel
kapcsolatos díjak

Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus
forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint

II. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói
Hatályos: 2017. március 6-át követően létrejött új, ismételt, meghosszabbítás és keretemelés igényléstípusú
hitelszerződések esetén (azok adatszolgáltatási időpontjait is beleértve):
Hitelkeret
500e Ft
600e – 2,0 millió Ft között
2,1 – 4,0 millió Ft között
4,1 – 6,0 millió Ft között
6,1 – 10,0 millió Ft között
10,1 – 15,0 millió Ft között
15,1 – 20,0 millió Ft között
20,1 – 25,0 millió Ft között
25,1 – 50,0 millió Ft között
50,1 – 75,0 millió Ft között
75,1 – 100,0 millió Ft között

éves bírálati díj6
(bruttó)
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

6

Esedékesség

Kártya igénylésekor7

A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának, illetve
felülvizsgálatának, jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre
bocsátásának díját.
7
Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés
felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre
meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
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2017. március 6-án hatályos ASZK hitelszerződések adatszolgáltatásának időpontjában esedékes bírálati díjak:
Hitelkeret
éves
Esedékesség
bírálati díj (bruttó)
500e Ft
7 500 Ft
600e – 2,5 millió Ft között
15 000 Ft
2,6 – 4,5 millió Ft között
30 000 Ft
4,6 – 6,5 millió Ft között
70 000 Ft
Kártya igénylésekor 8
6,6 – 10,5 millió Ft között
90 000 Ft
10,6 – 20,5 millió Ft között
120 000 Ft
20,6 – 25,0 millió Ft között
140 000 Ft
25,1 – 50,0 millió Ft között
160 000 Ft

Megnevezés
Társkártya díja kártyánként

Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós
díj

Díjtétel
4.000 Ft

Esedékesség
Társkártya igénylésekor

Takarék Csoport Vállalati
Fizetési Számlatermékek
Hirdetményben szereplő
MasterCard Business
bankkártya díjai szerint

Elszámolás beérkezésének napja

500.000 Ft
1.000.000 Ft
5 db / nap

-

10 db / nap

-

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét +
POS vásárlás)

A 2019. január 1 napját követően megkötött Széchenyi vagy Agrár Széchenyi típusú bankkártya
igénylésekre vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Hitelintézet érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít
a Kártyabirtokos részére. Ezen időpont előtt létrejött Széchenyi vagy Agrár Széchenyi típusú kártya
igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy
újragyártásakor a Hitelintézet érintő funkcióval ellátott bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére.
Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

III. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói
Megnevezés
Ügyleti kamat (bruttó kamat)
(referenciakamat + kamatfelár)
6

Kamattámogatás :

Ügyfél által fizetendő kamat:

Mérték

Esedékesség

1 havi BUBOR + 4 % p.a.

4 % p.a.
Nettó kamat = Ügyleti kamat
(bruttó kamat) – 4 % p.a.
(kamattámogatás)

8

Amennyiben a Kincstár a kamattámogatás
folyósítását bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a
Kincstár ez irányú értesítésének kézhezvétele
napja.
Fizetendő negyedévente, a zárlat napján

Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés
felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre
meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
6
A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
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Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó):

0,8 % p.a.

Negyedévente, a zárlat napján

Ügyleti kamat + 6 % p.a.

Az esedékessé vált tőketartozás után
negyedévente, a zárlat napján

6 % p.a.

Negyedévente, a zárlat napján

Késedelmi kamat tőkére:
Késedelmi kamat ügyleti kamatra,
kezelés költségre és egyéb tartozásra:
Agrár –Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizető
kezességvállalási díja:

A támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj
Lásd az V. pontban lévő vetítési alap 0,75 %-ának megfelelő összeget.
táblázat szerint
Amennyiben a Kincstár a garanciadíj
támogatás
folyósítását
bármely okból
megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj
támogatás összegével megegyező összeg
esedékessége
a
Kincstár
ez
irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

IV. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak
Megnevezés
Szerződéskötési díj (csökkenő hitelkeret
rendelkezésre
tartása
esetén
kerül
felszámításra)
Különdíj (a Bankszámla Hitelszerződésben
előírt és vállalt kötelező számlaforgalom
nem teljesítése esetén az előírt és a valósan
teljesített
számlaforgalom
közötti
különbözetre vetítve kerül felszámításra
egy összegben)

Mérték

Esedékesség

egyszeri 3 % 7

Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének
napján

1 % p.a.

A Bankszámla/Hitelszerződés megszűnésének
napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés
esetén a „Hitel lejárata” napján.

V. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja
80%-os kezességi mérték esetén
A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj

1.

A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj
mértéke a kezesség összegére vetítve:
- ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve:
- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kez. díj mértéke a kezesség összegére vetítve:

7

Vetítési alapja a csökkentésre kerülő hitelrész
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1,70 % p.a.
0,75 % p.a.
0,95 % p.a.

2.

Piaci kezességi díj8 mértéke a kezesség összegére vetítve 2018. július 1-jétől:

Elsődleges agrár ügyletek esetén9
Nem elsődleges agrár ügyletek esetén10
ebből az állami garancia díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve
A vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére
vetítve:
Elsődleges agrár ügyletek esetén
Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

1,96 % p.a.
3,60 % p.a.
0,75 % p.a.
1,12 % p.a.
2,85 % p.a.

Széchenyi Forgóeszközhitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus
forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint

II. Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói
Megnevezés

Bruttó kamat

11

Mérték

Esedékesség

Kamatbázis +
Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 5 %

Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap utolsó
napján, illetve a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján, mindaddig, amíg az adott
vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás

Kamattámogatás a 2016. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen

3 % p.a.

8

Amennyiben az NFM a kamattámogatás
folyósítását felfüggeszti vagy visszatartja, a
Hitelintézet a támogatás összegét esedékessé teszi
az NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele
napján.

Az Alapítvány piaci kezességi díjai minden év július 1-től az Európai Bizottság N 125/2008 és N 201b/2007 számú határozatai
alapján módosításra kerülnek.
9
Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" kategóriában kedvezményes
díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de
kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Agrárkezesség" kategóriába tartozna.
10
Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános vállalkozói kezesség"
kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a
piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába
tartozna.
11
A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
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Megnevezés

Mérték

Kamattámogatás a 2017. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2018. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2019. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)

3 % p.a.

3 % p.a.

3 % p.a.

0,8 % p.a.
évi bruttó ügyleti
kamat + 6 % p.a.

Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (kezességi díj)

Esedékesség

évi 1,6 %

A kezelési költség számítása az igénybe vett hitel
napi állománya alapján történik, megfizetése az
ügyleti kamattal egy időben esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt
egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek
esetén) azt követően évente esedékes a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában leírtak
szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,5%-ának megfelelő
összeget

Szerződéskötési díj

egyszeri 1,5 %
(a hitelösszegre vetítve)

Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező számlaforgalom nem
teljesítése esetén az előírt és a valósan
teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Minden évben a
1% p.a.
Az előírt számlaforgalom megfelelő napon.
vetítési alapja a szerződött,
majd a futamidő további
éveiben a fordulónapi
(azaz az a hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.

Folyósítási jutalék

fix, 10.000 Ft
folyósításonként

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Nem kerül felszámításra

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)

A mindenkor hatályos A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia
Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Zrt. Hirdetmény alapján.
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A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó
része évente, a hitelszerződésben meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.
A szerződés aláírásával egy időben.

hitelszerződés

aláírásának

Az egyes számlabenyújtásokhoz
lehívások alkalmával esedékes.

kapcsolódó

Széchenyi Beruházási Hitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus
forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára
irányuló elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint

II. Széchenyi Beruházási hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Bruttó kamat

12

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4,5 % p.a.

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)



ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás

Kamattámogatás a 2011. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2012. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

2 % p.a.

2 % p.a.

12

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
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Megnevezés
Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2014. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2016. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet teljes
futamidejére
Kamattámogatás a 2017. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet teljes
futamidejére
Kamattámogatás a 2018. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet teljes
futamidejére
Kamattámogatás a 2019. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet teljes
futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)

Mérték

2 % p.a.

5 % p.a.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(garanciadíj)

A 2013. I. negyedéves kamattámogatás 2%on került elszámolásra, 2013. II. negyedévben
a kamattámogatás az április hónapra 2%-kal,
a május-június hónapokra 5%-kal kerül
elszámolásra.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

0,8 % p.a.
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.

Késedelmi kamat

Esedékesség

évi 1,3%

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360
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Megnevezés
Garanciadíj-támogatás

Mérték
A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési alap
0,5
%-ának
megfelelő
összeget.

Esedékesség
A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., vagy jogutódja viszontgaranciájával
vállalt ügyletek esetén garanciadíj-támogatás nem adható
egyszeri 1,5 %
(a hitelösszegre vetítve)

Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a valósan
teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre
vetítve
kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

1 % p.a.
Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött,
majd a futamidő további
éveiben a fordulónapi (azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának megfelelő napon
fennálló) nyitó tőkeösszeg.
fix, 15.000 Ft,
folyósításonként

A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.

Nem kerül felszámításra

mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye
szerint
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II. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Bruttó kamat

13

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)

Kamatbázis + Kamatfelár: 
1 havi BUBOR + 4,5 % p.a.

ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás

Kamattámogatás a 2015. december 31ig megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez
az
adott
ügylet
futamidejének első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1. és
2016. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. január 1. és
2017. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2018. január 1. és
2018. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2019. január 1. és
2019. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)
Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

nincs kamattámogatás

0,8 % p.a.
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.
évi 1,3 %
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A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
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Megnevezés
Mérték
Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

Esedékesség

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,5 %-ának megfelelő
összeget
egyszeri 1 %
(a hitelösszegre vetítve)
egyszeri 0,5 %
(a hitelösszegre vetítve)

Szerződéskötési díj
Hitelbírálati díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező számlaforgalom nem teljesítése
esetén az előírt és a valósan teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve kerül felszámításra)

Folyósítási jutalék
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

1 % p.a.
Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött,
majd a futamidő további
éveiben a fordulónapi (azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon
fennálló)
nyitó
tőkeösszeg.
fix, 15.000 Ft
folyósításonként

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.
A szerződés aláírásával egy időben.
A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.

Nem kerül felszámításra

mindenkor
hatályos
Garantiqa
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A mindenkor
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívülre irányuló papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívülre irányuló elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka
Banknál vezetett másik bankszámlára irányuló
elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye
szerint
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II. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó
kamat
(a
bruttó
kamat
kamattámogatással csökkentett összege)
fizetendő a hitelszerződés alapján havonta
vagy negyedévente, a tőketörlesztéssel egy
időben, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor


Bruttó kamat

14

Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1. és
2016. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. január 1. és
2017. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2018. január 1. és
2018. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2019. január 1. és
2019. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az
adott ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)
Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(garanciadíj)

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4,0 % p.a.

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)



ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

5 % p.a.

0,8 % p.a.
évi bruttó ügyleti kamat +
6 % p.a.
évi 1,3 %

14

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással
csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.
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Megnevezés
Mérték
Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

Esedékesség

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

Szerződéskötési díj
Hitelbírálati díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a valósan
teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre
vetítve
kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési alap
0,5%-ának
megfelelő
összeget

egyszeri 1%
(a hitelösszegre vetítve)
egyszeri 0,5%
(a hitelösszegre vetítve)
1% p.a.
Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött,
majd a futamidő további
éveiben a fordulónapi (azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának megfelelő napon
fennálló) nyitó tőkeösszeg.
fix, 15.000 Ft
folyósításonként

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.
A szerződés aláírásával egy időben.
A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.

Nem kerül felszámításra

mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.
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Vállalkozói folyószámlahitel, forgóeszköz hitel, beruházási hitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

egyedi megállapodás szerint

Bírálati díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződéskötési díj

egyedi megállapodás szerint

Rendelkezésre tartási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezelési költség

egyedi megállapodás szerint

Folyósítási díj

egyedi megállapodás szerint

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Előtörlesztési díj

egyedi megállapodás szerint

Prolongációs díj

egyedi megállapodás szerint

Monitoring díj

egyedi megállapodás szerint

Keret beállítási díj

egyedi megállapodás szerint

Keretmegszűntetési díj

egyedi megállapodás szerint
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Vállalkozói NHP Fix beruházási hitel
Díj, jutalék, költség megnevezése

Mérték

Ügyleti kamat

max. fix 2,5 % p.a.

Szerződéskötési díj

nincs

Hitelbírálati díj

nincs

Kezelési költség

nincs

Rendelkezésre tartási díj

nincs

Előtörlesztési díj

nincs

Szerződés módosítási díj

egyedi megállapodás szerint

Kezességvállalás díja
(AVHGA / Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

garantőr Hirdetménye szerint

(amennyiben előírásra kerül)
*MNB Növekedési Hitelprogram Fix
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