
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretne

• egyszerű,
• tárgyi eszköz- illetve forgóeszköz- beszerzési célú
• kedvező kondíciójú hitellehetőséghez jutni,
• tárgyi fedezet nélkül
• akár 15 millió forint összegben?

Ha igen, ajánljuk Önnek a Turbó Vállalkozói Kölcsönt, mely mikro-, kis- és középvállalkozások részére
kialakított, tárgyi eszköz- illetve forgóeszköz- beszerzésére nyújtott kölcsön.

Kik igényelhetik a Turbó Vállalkozói Kölcsönt?
Minden mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, amely

• éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió Ft-ot és
• amely nem tartozik a KKV és Vállalati üzletág által kezelt valamely cégcsoporthoz.
• jogi formája egyéni vállalkozó, Kft., Bt, Kkt.
• minimum 1 teljes lezárt éves működési múlttal rendelkezik

Mekkora hitelösszeget lehet igényelni?
A hitel összege minimum 1 000.000 Ft és maximum 15.000.000 Ft lehet.

Futamidő
Minimum 13 hónap, meglévő ügyfél* esetén maximum 72 hónap, új ügyfél esetén maximum 60 hónap.

Melyek a hitel biztosítékai?
• gazdasági társaságoknál a többségi tulajdonos magánszemély készfizető kezessége
• az ügyfél más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlá(i) terhére Bankunk javára kiállított, a Bank 

beszedési jogát megalapozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató(k) által aláírt felhatalmazó nyilatkozat
• 5 millió forint feletti összeg esetén Garantiqa Hitelgarancia Zrt. COSME Portfóliógarancia;
• a Bank a kockázati döntése alapján 5 millió forint vagy az alatti összegű kölcsön esetén is előírhat COSME 

Portfóliógaranciát biztosítékként.

Hol igényelhető a Turbó Vállalkozói Kölcsön?
Bankunk bármely fiókjában részletes és teljeskörű tájékoztatást kaphat, illetve az igényléshez szükséges
dokumentáció összeállításában is segítségére lesznek munkatársaink.
Bankunk a pozitív bírálatot követően megnyitja a hitelt.

Önnek mindössze annyi dolga marad, hogy a felvett hitelből felpörgesse vállalkozását!

TURBÓ VÁLLALKOZÓI KÖLCSÖN

Jelen tájékoztató nem teljeskörű, és nem minősül ajánlatnak. A Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. Részletekről 
érdeklődhet kollégáinknál, vagy keresse fel www.vallalkozoikolcson.hu honlapunkat. A termékek részletes szabályait es az egyéb általános 
feltételeket a Bank terméktájékoztatói, a Bank Általános Szerződési Feltételei, valamint a Bank Hirdetményei tartalmazzák. 

* Meglévő ügyfélnek minősül a minimum 1 év Sberbank számlavezetési múlttal rendelkező ügyfél.


