AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretne
• rugalmas,
• szabad felhasználású,
• kedvező kondíciójú hitellehetőséghez jutni,
• akár tárgyi fedezet nélkül?
Ha igen, ajánljuk Önnek az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt
•
•

mely a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített
hitelkonstrukció,
a hitel felvételét megkönnyíti, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány a hitel összegének 80%-áig készfizető
kezességet vállal.

Kik igényelhetik az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt?
•
•
•
•

25 millió forint hiteligényig egy teljes lezárt, míg 25 millió forint feletti hiteligény esetén két teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal
rendelkező igénylő, aki
az MVH-nál regisztrációs számmal rendelkezik,
nincs köztartozása vagy lejárt hiteltartozása,
valamint megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek.

Mekkora hitelösszeget lehet igényelni?
A hitel összege: 500.000,- Ft-tól - 100.000.000,- Ft-ig terjedő összeg, 100.000,- Ft-onként növekedő értékben.

Futamidő
1, 2, vagy 3 év lehet

Melyek a hitel biztosítékai?
•
•
•
•
•

gazdasági társaságoknál a többségi tulajdonos magánszemély készfizető kezessége,
egyéni vállalkozónál , őstermelőnél, családi gazdaságnál bármely nagykorú magánszemély készfizető kezessége,
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os készfizető kezessége,
25 millió Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által elfogadott egyéb fedezet (ingatlan vagy
ingóság) bevonása is szükséges.
valamint a Bankunk javára kiállított felhatalmazás beszedési megbízásra.

Hol igényelhető a Széchenyi Kártya folyószámlahitel?
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 új Széchenyi Kártyájának igénylésében. A Széchenyi Kártya 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 működtető KA-VOSZ Zrt-hez.
A KA-VOSZ Zrt. előminősítést végez, majd adatait továbbküldik Bankunk részére.
Bankunk a pozitív bírálatot követően megköti Önnel a szerződéseket és megnyitja a hitelt.

Önnek mindössze annyi dolga marad, hogy átvegye névre szóló Agrár Széchenyi Kártyáját és – akár készpénz
helyett is – használja!
www.sberbank.hu
Keresse fel weboldalunkat, ahol további részleteket talál hiteltermékeinkről és egyéb szolgáltatásainkról.

06 1 5 57 58 59
Hívja a Sberbank Telebankot, ahol kollegáink részletes tájékoztatást adnak, vagy akár időpontot egyeztetnek az Önhöz
legközelebb eső Sberbank fiókba, egy Ön által preferált időpontban!

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.
Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel internetes elérhetősége:
http://www.kavosz.hu/index.php/hitelek/agrar-szechenyi-kartya

