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SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI BERUHÁZÁSI HITEL  KONDÍCIÓI1 
Ügyleti  kamatláb* (bruttó kamatláb) 
mértéke: 

évi 7,50% 

Állami kamattámogatás mértéke: évi 7,00% 

Ügyfél által fizetendő  ügyleti kamatláb 
(nettó ügyleti kamatláb) mértéke: 
 

évi 0,50%  
az éves bruttó kamatláb állami kamattámogatással** 
csökkentett összege. 

Ügyleti kamat esedékessége:  a szerződésben meghatározottak szerint, havonta vagy 
negyedévente, az adott hó / negyedév végén, 

Kezelési költség* (bruttó kezelési 
költség) mértéke:   

évi 0,50%  

Állami kezelési költségtámogatás 
mértéke: 

évi 0,50% 

Ügyfél által fizetendő  kezelési költség 
(nettó kezelési költség) mértéke 
 

évi 0,00%  
az éves kezelési költség állami kamattámogatással** 
csökkentett összege. 

Kezelési költség esedékessége:  a szerződésben meghatározottak szerint, havonta vagy 
negyedévente, az adott hó / negyedév végén, 

Szerződéskötési díj 
számítási alapja 
esedékessége: 

a szerződött hitelösszegre vetítve 
egyszeri 1,5 %, de maximum 1.500.000,-Ft   
a szerződés aláírásakor 

Folyósítási jutalék  
mértéke 
esedékessége 

 
folyósításonként 15.000 Ft  
folyósításkor  

Garantiqa Hitelgarancia Zrt (Garantiqa) 
készfizető kezességi díja***: 
 
Fizetendő Garantiqa kezességi díj:  
 

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye**** szerinti 
mértékű. 
 
a Garantiqa készfizető kezességvállalási díj állami 
garanciadíj támogatással csökkentett összege. 
 

Szerződésmódosítási díj 
számítási alapja 
mértéke 
esedékessége 

 
szerződött hitelösszeg 
2% 
szerződésmódosítás aláírásakor 

Előtörlesztési díj  
számítási alapja 
mértéke 
esedékessége 

 
 
előtörlesztendő kölcsönösszeg 
2% 
előtörlesztéskor, azt megelőzően 

Végtörlesztési díj mértéke:  
 

0% 
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Egyéb díjak: 

Amennyiben  ingatlan ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges értékbecslés, 
Ingatlannyilvántartás/MOKK  bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja, a földhivatali 
eljárások díjai, valamint késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek 
beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak az ügyfelet terhelik. 
 

1. A KAVOSZ Zrt.- nél 2021. július 01.. napjától befogadott hiteligénylések alapján létrejött - átmeneti támogatás esetén a Garantiqa Zrt. által 
a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében garantált* - hitelszerződéseknél, a hitel teljes futamidejére érvényes kondíciók. 

A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2021. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási kérelmek 
tekintetében vállalhat készfizető kezességet. Átmeneti támogatás a Garantiqa Üzletszabályzatában meghatározott jelentéssel és tartalommal 
bír. 
* Az Éves bruttó kamatláb és az  Éves kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix. 
** Az állami kamattámogatás mértéke  
A 2021. július 01. és 2021. december 22. között megkötött hitelszerződések esetén a 1368/2021. (VI.10.) sz.Korm. határozatban meghatározott 
mértékű, azzal a korlátozással, hogy a kamattámogatást úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat nem 
haladhatja meg a 0,5%-ot. Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix. 
*** A Garantiqa készfizető kezesség mértéke 90%, a kezességi díj a hitelösszegre vetítve, évente kerül felszámításra.  
**** A Garantiqa készfizető kezességvállalási díját tételesen a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza: 

https://garantiqa.hu/penzugyi-intezmenyeknek/hirdetmenyek/  

  
 


