
 

 

 

Sajtóközlemény (2017.09.22) 

A Sberbank sikere a Széchenyi Kártya Programban  

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi Kártya Program. A közelmúltban Budapesten 

átadták a kétszázötvenezredik kártyát, és megtörtént az első 100 millió forintos 

Széchenyi Kártya igényléséért járó jubileumi kártya átadása is. A másfél évtizedes 

múltra visszatekintő sikertörténethez a Sberbank Magyarország Zrt. is nagyban 

hozzájárult. 

A 15 évvel ezelőtt indult Széchenyi Kártya Programnak a Sberbank Magyarország Zrt. 2004 
óta tagja. A hitelintézet a Széchenyi Kártya Program négy hiteltípusát – Széchenyi Kártya, 
Agrár Széchenyi Kártya, Széchenyi Forgóeszközhitel és Széchenyi Beruházási Hitel – 
értékesíti. A legfrissebb adatok alapján a Sberbank Magyarország Zrt. jelenlegi piaci 
részesedése a Széchenyi Kártya Programban meghaladja a 12 százalékot a kihelyezett 
hitelösszegek tekintetében.  

„Büszkeséggel tölt el, hogy bankunk az elmúlt másfél évtized során 27 ezer ilyen szerződést 
kötött és összesen 221 milliárd forint hitellel támogatta így mikro- és kisvállalati ügyfeleit” – 
fogalmazott Szabó Richard, a Sberbank Magyarország Zrt. vezérigazgatója. 

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel igényelhető hitelösszege kezdetben 1 millió forint volt. A 
hitelkeret maximális összege az elmúlt 15 évben több lépcsőben – a vállalkozói igények minél 
teljesebb körű kiszolgálását szem előtt tartva - emelkedett (2003-ban 5 millió, 2004-ben 10 
millió, 2006-ban 25 millió, 2015-ben 50 millió, és 2017 őszén 100 millió forintra). A 250 ezredik 
Széchenyi Kártya átadása kapcsán rendezett ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök 
köszönetet mondott a programban résztvevő hitelintézeteknek – így a Sberbanknak is – a 
másfél évtizedes együttműködésért és támogatásért. A Széchenyi Kártya Program 15 éves 
fennállása óta a résztvevő hitelintézetek összesen 258 ezer hitelszerződést kötöttek, és több 
mint 1 840 milliárd forint hitelt folyósítottak a Program keretein belül. 

  

 

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati 

ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar 

piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 9 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában, Ukrajnában és 

Németországban. 


