
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TISZTELT ÜGYFELÜNK! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a COVID-
19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére 2020. május 15-től négy új 
hitelkonstrukció kerül 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.  
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb 
kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton lesznek 
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 40-60 
százalékos arányban kombinálva!! 
A hitel fő biztosíték a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek 
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása. 
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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. 
 
 

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. 
 
 

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 vásárlásra is igénybe vehető. 
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. 
 
 
 
Az új konstrukciók 2020. május 15-től igényelhetők a Széchenyi Kártya Program 
eddigi hiteleihez hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének, a területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. 
regisztráló irodáiban. 
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ZMVA-VOSZ PONT 

Gerencsér Hajnalka 

8900 Zalaegerszeg, 
Köztársaság útja 17. 
szkartya@zmva.hu 

+36 30/ 995-6093 
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