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SZÉCHENYI MUNKAHELYMEGTARTÓ HITEL KONDÍCIÓI 
Ügyleti kamat1 (bruttó ügyleti kamat) mértéke: 2,50 %/év 

Állami kamattámogatás mértéke: 2,40 %/év 

Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó 
ügyleti kamat**) mértéke: 

0,10 %/év 

Ügyleti kamat esedékessége:  havonta, naptári hónap utolsó bankmunkanapján 

Kezelési költség2 (bruttó kezelési költség) 
mértéke:   

0,50 %/év 

Állami kezelési költségtámogatás mértéke: 0,50 %/év 

Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó 
kezelési költség**) mértéke: 

0,00 %/év 

Kezelési költség esedékessége:  havonta, naptári hónap utolsó bankmunkanapján 

Szerződéskötési díj  
számítási alapja:  
Szerződéskötési díj mértéke: 

 
a szerződött tőkeösszegre vetítve, 
egyszeri 0,5 %, de 
maximum 1.000.000,- Ft 

Szerződéskötési díj esedékessége: a szerződés aláírásakor 

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

Készfizető kezesség mértéke: 90% 

Garancia díj számítási alapja:  
Garancia díj mértéke:  

a hitelösszegre vetítve: 
1,5%/év 

Állami Kezességi díjtámogatás mértéke: 1,0 %/év 

Ügyfél által fizetendő kezességi díj (ún. nettó 
kezességi díj**) 

0,5 %/év 

Kezességi díj esedékessége:  évente, a hitelkeret megnyitásával egy időben, 
illetve pozitív felülvizsgálat esetén a hitelkeret 
meghosszabbításakor 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő 
egyéb díjak (a kezességi díjon kívül), (pl.: ügyviteli díj 
szerződésmódosítás esetén) 

 
a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény 
alapján kerülnek felszámításra 

Szerződésmódosítási díj  
számítási alapja:   
mértéke:  
esedékessége: 

egyszeri díj, 
a szerződött hitelösszegre vetítve 
1% 
a szerződésmódosítás aláírásakor 

Előtörlesztési díj 
számítási alapja: 
mértéke: 

egyszeri díj 
az előtörlesztendő kölcsönösszeg 
1% 

Különdíj 
számítási alapja: 
 
 
 
 
 
 

egyszeri díj 
a szerződésben vállalt éves minimum 
számlaforgalom nemteljesítése esetén, 
szerződésben vállalt éves minimum 
számlaforgalom és a ténylegesen teljesített éves 
számlaforgalom közötti különbözet. 
 
 

                                                 
1 A kamat típusa fix, mértéke a futamidő alatt nem változik 
2 A kezelési költség számítása kamat módjára történik, fix, mértéke a futamidő alatt nem változik. 



 
A Sberbank Magyarország hirdetménye 
Érvényes: 2020.07.01.-től visszavonásig 

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes. 
 
www.sberbank.hu 

 
mértéke: 
esedékessége: 

 
1% 
a szerződéskötéstől számított 12 hónap, illetve a 
12 hónap egész számú többszörösei után végzett 
felülvizsgálat(ok) időpontjaiban 

 

 

 

Egyéb díjak: 

Késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak az ügyfelet terhelik. 

 

 

 
* A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2020. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási 

kérelmek tekintetében vállalhat készfizető kezességet. 
**A nettó ügyleti kamat/ nettó kezelési költség / nettó  kezességi díj  a bruttó ügyleti kamat/ bruttó kezelési költség / bruttó  kezességi 
díj  állami  támogatással csökkentett mértéke. 
***A Garantiqa által vállalt készfizető kezesség a „Garantiqa Krízis Garancia Programba” tartozó kezességvállalásnak minősül. 

 


