
 

 

 

Sajtóközlemény (2017.06.08.) 

 

Mutatjuk a tökéletes megoldást vállalati 

folyószámlahitelre! 

 

A kis-és középvállalkozások tulajdonosai gyakran szembesülnek azzal, hogy váratlanul 

pénzügyi erőforrásokat kell bevonniuk. A legcélravezetőbb megoldás ebben az esetben 

is a hitelfelvétel, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen áron! A Sberbank ebben 

próbál segítséget nyújtani a kkv-szektor számára. 

Egy vissza nem térő üzleti lehetőség, nem tervezett kiadás, esetleg késedelmes fizetés miatti 
előfinanszírozás – három hétköznapi példa arra, amivel a legtöbb kkv-cégvezető már 
szembesült. Ők azt is tudják, hogy ilyen helyzetekben szükség lehet gyors tőke bevonása. Ha 
ez a cég saját forrásaiból nem megoldható, kézenfekvő a hitelfelvétel – de nem mindegy, hogy 
milyen áron!  

Folyószámlahitel – kkv-ra szabva! 

Kedvező díjazás, egyszerű igénylés, gyors folyósítás – három olyan elvárás, ami minden 
hitelfelvételnél fontos szempont lehet. A Sberbank legújabb terméke éppen ezeket az 
előnyöket egyesíti, kifejezetten a kkv szektor igényeit figyelembe véve. 

Tökéletes megoldás! 

A Sberbank Perfekt vállalati folyószámlahitele kedvező díjszabással, gyors átfutási idővel, 
tárgyi fedezet nélkül akár 100 millió forint hitelt biztosít. A kifejezetten kkv-szektor számára 
fejlesztett folyószámlahitel a piacon egyedülálló kamattal vehető igénybe, ráadásul további 
kamatkedvezményt biztosít számla- vagy treasury forgalom vállalása esetén.  

Külföldi üzleti partnerek? Nem probléma! 

A Perfekt vállalati folyószámlahitel forintban és euróban is igényelhető, ezzel is könnyítve az 
esetleges külföldi projektfinanszírozást.   

Felezzük el a papírmunkát! 

A vállalatvezetők ideje értékes, ezért a Sberbanknál gondoltak arra is, hogy a hiteligénylés 
adminisztratív részét tehermentesítsék. Ezért a felvételt egyszerűsített dokumentum-beadás 
és gyorsított hitelbírálat teszi kényelmessé.  

 



Tárgyi fedezet? Nem kell! 

A konstrukció talán leglényegesebb tulajdonsága, hogy tárgyi fedezet bevonása nélkül 
igényelhető, köszönhetően a mögötte álló 80%-os GHG kezességnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


