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SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI LIKVIDITÁSI HITEL 
(Széchenyi Likviditási Hitel MAX+) KONDÍCIÓI 

(a hitel teljes futamidejére) 
 

1. Kamat (ügyleti kamat):        15,5 %/év 
Kamattámogatás:       10,5 %/év  
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat*):     5,0 %/év 

 
2. Kezelési költség:           0,5 %/év 

Kezelési költségtámogatás:          0,5 %/év 
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési költség*):        0,0 %/év 
 

3. Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.  
 

4. Szerződéskötési díj (szerződött hitelösszegre vetítve):    egyszeri 1,5 %, de   
maximum 1.500.000,- Ft 

 
5. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:   

 
Készfizető kezesség mértéke:      80 %  
5.1. Kezességi díj csekély összegű támogatási jogcímű kezességvállalás esetén:  
 

Bruttó kezességi díj  
(garantált összegre vetítve) 

Kezességi díj támogatás 
(garantált összegre vetítve 

Nettó kezességi díj* 
(garantált összegre vetítve 

1,6%/év 
minimum díj: 5.000,- Ft  

1%/év 
 

0,6%/év 
 

 
5.2 Kezességi díj Garantiqa Krízis Garanciaprogram (TCF 2.2. szakasz szerinti) kezességvállalás esetén: 

Bruttó kezességi díj 
(garantált összegre vetítve) 

Hitelösszegre vetítve 

Bruttó 
kezességi díj 

Kezességi díj 
támogatás 

Nettó kezességi díj 

1,875%/év 1,5%/év 1%/év 0,5%/év 

 
garantált összeg = hitelösszeg * (készfizető kezesség mértéke/100) 

 
Az Ügyfél által ténylegesen fizetendő kezességi díj a garantált hitelösszegre (szerződött hitelösszeg 80%-a) 
vetített bruttó kezességi díj Ft-ban megállapított összegének és a hitelösszegre vetített kezességi díjtámogatás 
Ft-ban megállapított összegének a különbözete. 

 
6. Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a kezességi díjon kívül), a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény 

alapján (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén). 
 

7. Szerződésmódosítási/előtörlesztési díj: Banki kondíciós lista szerint (részleges előtörlesztésnél és 
végtörlesztésnél is alkalmazható) 

 
8. Egyéb díjak: 

 
A késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők. 
 
A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nem-teljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a 
teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani.  
A különdíj mértéke évi 1 %.  
A különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes. 
 

* Az ügyleti kamat, a kezelési költség, a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke. 
** A hitelösszeg, mint a díjszámítás vetítési alapja és a hozzá kapcsolódó díjmértékek csak tájékoztató jellegű információk.  
 


