
SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL 

Amennyiben gépet, ingatlant vagy bármely egyéb, a vállalkozásához szükséges ingóságot, eszközt 
vásárolna, vagy ezeket fejlesztené, a legkedvezőbb finanszírozási forma a Széchenyi Beruházási hitel!

Ki igényelheti? 
Minden, legalább két lezárt teljes üzleti évvel rendelkező, működő mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melynek nincs lejárt
köztartozása, illetve hitel-, kölcsön, vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása, és megfelel a konstrukció
üzletszabályzatában szereplő feltételeknek.

Miért előnyös a konstrukció?
• A teljes hitelösszegre számítva, a teljes futamidőre 5%-os állami kamattámogatás jár, azaz az ügyfél által fizetendő kamat

1 havi BUBOR – 0,5%. A kamattámogatás automatikusan beépül a kondíciókba, így meg sem kell fizetni azt;
• Akár 10 éves futamidő, kiszámítható törlesztés, havonta, vagy negyedévente a vállalkozás bevételeihez igazodva;  
• Maximum összeg 100 millió Ft;
• Megkezdett beruházás is finanszírozható,
• Saját erőnek a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül kiállított számlák, vagy egyéb hiteles számviteli 

bizonylatok elfogadhatók.

Mekkora hitelösszeget lehet igényelni?
A hitel összege minimum 1.000.000 Ft és maximum 100.000.000 Ft lehet, 100.000 forintonként emelkedő összegben.

Futamidő
Minimum 13 hónap, maximum 120 hónap. 

Rendelkezésre tartási idő
Maximum 18 hónap

Melyek a hitel biztosítékai?
• magánszemély készfizető kezessége,
• hitel fő biztosítéka a beruházás tárgya (a beruházás tárgya mellett attól eltérő ingóság illetve ingatlan is bevonásra kerülhet

a Bank döntés szerint)
• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezessége,
• valamint a Bankunk javára kiállított felhatalmazás beszedési megbízásra.

Egyéb feltételek
• Széchenyi Beruházási Hitel esetében az Igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége min. 20%-ának megfelelő saját

erővel szükséges rendelkeznie.
• igényléskor szükséges egyszerűsített Üzleti terv benyújtása, ennek tartalma lesz az egyik fő szempont a minősítésnél.

Hol igényelhető a Széchenyi Beruházási hitel?
Bankunk bármely fiókjában részletes és teljeskörű tájékoztatást kaphat, illetve az igényléshez szükséges dokumentáció
összeállításában is segítségére lesznek munkatársaink.
Bármely VOSZ vagy Kereskedelmi és Iparkamara irodában készséggel segítenek Önnek Széchenyi Beruházási hitelének
igénylésében.
A Széchenyi Beruházási Hitel igényléséhez a részvételi nyilatkozatot és az igénylési lapot kell kitölteni. Ezen dokumentumokat
letöltheti a www.kavosz.hu honlapról.

A regisztráló irodák dokumentumait elküldik a Széchenyi Kártya Programot üzemeltető KAVOSZ Zrt-hez.
A KAVOSZ Zrt. előminősítést végez, majd adatait továbbküldik Bankunk részére.
Bankunk a pozitív bírálatot követően megköti Önnel a szerződéseket és a folyósítási feltételek teljesülését követően utaljuk a
pénzt.

Jelen tájékoztató nem teljeskörű, és nem minősül ajánlatnak. A Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. Részletekről 
érdeklődhet kollégáinknál, vagy keresse fel www.sberbank.hu honlapunkat. A termékek részletes szabályait es az egyéb általános feltételeket a 
Bank terméktájékoztatói, a Bank Általános Szerződési Feltételei, valamint a Bank Hirdetményei tartalmazzák. 
Széchenyi Beruházási Hitel internetes elérhetősége:
http://kavosz.hu/index.php/szechenyi-beruhazasi-hitel


