A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI
TAKARÉKSZÖVETKEZET
VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

Érvényes: 2017.01.01-től befogadott hitelkérelmekre

Tartalom:
I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény ............................................................................................................. 3
II. “S.O.S” hitelkeret hirdetmény ................................................................................................................................ 5
TakarékHitel termékcsalád ..................................................................................................................................... 7
III. TakarékHitel hirdetmény ....................................................................................................................................... 7
IV. TakarékHitelPlusz hirdetmény.............................................................................................................................. 8
V. Takarék Forgóeszközhitel hirdetmény .................................................................................................................. 9
VI. Takarék termőföld vásárlási kölcsön hirdetmény ............................................................................................... 10
VII. Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön hirdetménye ................................................................. 11
Széchenyi Kártya Program hirdetmény ............................................................................................................... 12
VIII. Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó számlavezetés díjai ..................................................................... 12
IX. Széchenyi Kártya ............................................................................................................................................... 13
1. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói ............................................................................. 14
2. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak .................................................................................................... 15
3. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások által fizetendő részt és az
állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja be ............................................................... 15
X. Széchenyi Beruházási hitel kondicíói .................................................................................................................. 17
XI. Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói ............................................................................................................... 20
XII.

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel kondíciói ................................................................................. 22

XIII.

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói ................................................................................................ 24

XIV. Agrár Széchenyi Kártya ................................................................................................................................... 26
1. Agrár Széchenyi Kártya kondíciói ....................................................................................................................... 26
2. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói ................................................................... 27
3. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak .......................................................................................... 27
4. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja 80%-os kezességi mérték esetén ....................... 28
Takarék Gazdahitel – Gazdakártya és a Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz konstrukcióhoz hirdetmény
............................................................................................................................................................................ 29
XV. Takarék Gazdahitel kondíciói............................................................................................................................ 30
XVI. Takarék Gazdahitel Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére ................................ 31
XVII. Bankgarancia, Bankkezességhez kapcsolódó Hirdetmény ............................................................................ 32

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

2

I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény
Hatályos: 2017.01.01-től
Vállalkozói hitelek kondíciói:
Referencia kamat
Referencia kamat éven belüli
hiteleknél
Referencia kamat éven túli
hiteleknél

Kamatfelár

Mérték

Esedékesség

1 havi BUBOR
3 havi BUBOR

Havonta/negyedévente,
minden
hónap/negyedév utolsó napja, ha ez
nem banki nap, akkor az ezt követő
első banki nap.

1

Beruházási hitel
Forgóeszköz hitel

2% - 10%
2% - 10%

Egyszerűsített Agrárhitel I-II.

6% - 8%

Havonta/negyedévente,
minden
hónap/negyedév utolsó napja, ha ez
nem banki nap, akkor az ezt követő
első banki nap.

Késedelmi kamat
Késedelmi kamat a tőkére

ügyleti kamaton felül 6%

Késedelmi kamat minden
egyéb kamat, díj, költség
késedelmes tartozásra

6%

Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
esedékességkor meg nem fizetett
összegre vetítve.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig számított késedelmi kamat, az
esedékességkor meg nem fizetett
összegre vetítve.

Egyéb díjak, költségek
Folyósítási jutalék éven belüli
1
hitelek esetén

egyszeri 0% - 5%

Kezelési költség éven túli
1
hiteleknél

évi 0% - 6%

1

évi 0% - 2%

Rendelkezésre tartási díj
Hitelbírálati díj
- 5 millió Ft-ig
- 5 millió Ft felett

Hitelbírálati díj Egyszerűsített
Agrárhitel I-II. esetén
Pénzforgalmi számla
meghitelezési kamata
(kényszerhitel)
Nyomtatvány költség
Prolongálási díj

Szerződésmódosítási díj

Előtörlesztési díj
Felszólító, felmondó levél
kiküldése
Igazolás kiadása

1% min. 30.000,- Ft
0,5% min. 50.000,- Ft, max.
500.000,- Ft

A hitel folyósításával egyidejűleg.
Havonta/negyedévente a kamatokkal
együtt
esedékes,
minden
hónap/negyedév utolsó napján, ha ez
nem banki nap, akkor az ezt követő
első banki nap.
Havonta/negyedévente a kamatokkal
együtt esedékes, hitelkeret igénybe
nem vett része után fizetendő.
A kölcsön összegére vetített egyszeri
díj, a hitelkérelem befogadásakor
esedékes.

1% max. 60.000,-Ft
25%
2.500,- Ft
3% min. 50.000,-Ft

0,2%, min. 30.000,- Ft, max.
200.000,- Ft

0%

Havonta, minden hónap utolsó napja,
ha ez nem banki nap, akkor az ezt
követő első banki nap.
Felmerüléskor.
A fennálló kölcsön összegére vetített
díj,
a
prolongálási
kérelem
benyújtásakor esedékes.
A kölcsönszerződés vagy a kapcsolódó
biztosítéki szerződés ügyfél által
kezdeményezett módosításáért – a
fennálló
kölcsönösszeg
után
felszámítandó díj.
Az előtörlesztendő összeg után kerül
felszámításra.

3.050,- Ft/alkalom

Felmerüléskor.

5.000,- Ft

Felmerüléskor.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Hitelkiváltással kapcsolatos
adatszolgáltatás
KHR lekérdezés díja
Bankinformáció díja
Tulajdoni lap másolat
lekérdezés díja Takarneten
keresztül
Nem hiteles tulajdoni lap
másolat lekérdezés
Takarneten keresztül
Térképmásolat lekérdezés
Takarneten keresztül
Ügyintézési díj*

tőketartozás 2%-a, min. 40.000,-

Felmerüléskor.

1.003,- Ft
10.000,- Ft

Felmerüléskor.
Felmerüléskor.

3.600,- Ft/ingatlan

Lekérdezéssel egyidejűleg.

1.000,- Ft/ingatlan

Lekérdezéssel egyidejűleg.

3.000,- Ft/ingatlan

Lekérdezéssel egyidejűleg.

1.000,- Ft – 5.000,- Ft

Ingatlan értékbecslési díj

értékbecslő díjszabása szerint

Ingatlan forgalmi érték
felülvizsgálati díj

értékbecslő díjszabása szerint

Garantiqa Hitelgarancia Zrt /
Agrár Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
(AVHGA) készfizető
kezességvállalási díja

Garantiqa/AVHGA hatályos
Üzletszabályzata és Hirdetménye
szerint

Felmerüléskor.
Értékbecslőnek fizetendő díj, az
értékbecslő által kiállított számla
alapján kerül megfizetésre.
Értékbecslőnek fizetendő díj, az
értékbecslő által kiállított számla
alapján kerül megfizetésre.
Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő, majd
(éven túli ügyletek esetén) azt
követően évente esedékes a Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt
/
AVHGA
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

1

A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.

*Minden olyan ügyben, mellyel kapcsolatban a Takarékszövetkezet az ügyfelek kérésére a szerződésben
foglaltaktól eltérő feladatot lát el pl. GIRinfo rendszerből adatokat, cégkivonatot kér le.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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II. “S.O.S” hitelkeret hirdetmény
Hatályos: 2014.04.01.-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet az „S.O.S” hitelkeret
folyószámlahitelt az alábbi feltételek szerint nyújtja:

éven belüli lejáratú

„S.O.S.” hitelkeret célja:
Társas vállalkozás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, családi gazdálkodó ügyfelek részére, amennyiben
az ügyfeleknek a pénzgazdálkodásukban jelentkező forráshiány miatt átmeneti forgótőke, illetve ezen céllal
nyújtott hitelek kiváltására vonatkozó igényük jelentkezik.
Hitelkeret összeg: minimum 500.000,-Ft, maximum 50.000.000,-Ft, de nem lehet több, mint az igénylő
pénzforgalmi számlája „tartozik” forgalmának a háromszorosa.
devizaneme: HUF
Futamidő: maximum 12 hónap

„S.O.S.” Hitelkeret kondíciói:
Megnevezés
Hitelkamat
500.000,-Ft-tól –
14.000.000,-Ft-ig
Hitelkamat
15.000.000,-Ft-tól –
50.000.000,-Ft-ig

Kezelési költség
Hitelbírálati díj
Rendelkezésre tartási díj

Hitel igénybevételi jutalék

Késedelmi kamat
Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezességvállalási
díja
Szerződésmódosítási díj
Kamatfelár előírt minimális
számlaforgalom elmaradása
esetén

Mérték

Esedékesség

jegybanki alapkamat + 4%

jegybanki alapkamat + 5%

0,5%
0,4%, min. 15.255,-Ft, max.
152.550,-Ft
0,5%

0,23%, min. 405,-Ft, max
10.125,-Ft/tétel

ügyleti kamaton felül 6%
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány hatályos
Üzletszabályzata és Hirdetménye
szerint.

Negyedévente, minden negyedév utolsó
napja, ha ez nem banki nap, akkor az ezt
követő első banki nap.
Negyedévente, minden negyedév utolsó
napja, ha ez nem banki nap, akkor az ezt
követő első banki nap.
Hitelkeret összegére vetített egyszeri díj, a
hitelkeret
beállításával
egyidejűleg
esedékes.

A hitelkeret összegére vetített egyszeri
díj,
a
kérelem
benyújtásával
egyidejűleg esedékes.
Negyedévente a kamatokkal együtt
esedékes, hitelkeret igénybe nem vett
részére után fizetendő.
A tárgyhavi folyósítások után felszámított
díj. Havonta, minden hónap utolsó napja,
ha ez nem banki nap, akkor az ezt követő
első banki nap.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
esedékességkor
meg
nem
fizetett
összegre vetítve.
A hitelkeret
esedékes.

beállításával

egyidejűleg

0,5%, min. 5.085,-Ft

Az
Adós
által
kezdeményezett
szerződésmódosításkor
a
módosított
hitelkeret összegéhez mérten fizetendő
díj.

3,0%

A kamatfelár megfizetése a Hitelező
számlázása alapján, a számlán feltüntetett
határidőig esedékes.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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„S.O.S.” Hitelkerethez tartozó egyéb díjak:
Megnevezés
Mérték
Ingatlan értékbecslési,
felülvizsgálati díj
(amennyiben szükséges)
MasterCard Business SOS
Bankkártya éves tagsági díja
MasterCard Business SOS
Társkártya és pótkártya éves
tagsági díja

Esedékesség

értékbecslő díjszabása szerint
0,5%, de min. 15.000,-Ft, max.
254.250,-Ft
0,25%, de min. 10.000,-Ft, max.
127.125,-Ft

Értékbecslőnek
fizetendő
díj,
az
értékbecslő által kiállított számla alapján
kerül megfizetésre.
A hitelkeret összegére vetített díj, a
bankkártya éves tagsági
díja a
bankkártya átvételekor és a lejáratot
megelőző év ugyanazon hónapjának első
napján esedékes.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

6

TakarékHitel termékcsalád
III. TakarékHitel hirdetmény
Hatályos: 2016.09.15-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a TakarékHitel éven belüli lejáratú folyószámlahitelt az
alábbi feltételek szerint nyújtja:
TakarékHitel célja:
A kis- és középvállalkozás (KKV) szegmensbe tartozó ügyfelek standard igénylési feltételekkel történő
kiszolgálása, egyszerűsített elbírálású és lebonyolítású folyószámlahitel termékkel, amennyiben az ügyfeleknek a
pénzgazdálkodásukban jelentkező forráshiány miatt átmeneti forgótőke, illetve ezen céllal nyújtott hitelek
kiváltására vonatkozó igényük jelentkezik.
Hitelkeret összeg: minimum 500.000,-Ft, maximum 50.000.000,-Ft (éves beszámolót vagy egyszerűsített éves
beszámolót NEM készítő vállalkozások esetén maximum 25 millió Ft)
devizaneme: HUF
Futamidő: maximum 12 hónap

TakarékHitel folyószámlahitel kondíciói:
Megnevezés
Mérték
Hitelkamat

Kamatbázis + Kamatfelár
1 havi BUBOR + 2,4%-5%

1

Kezelési költség

Esedékesség

1

Rendelkezésre tartási díj

0,5%-2%
1

Késedelmi kamat
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási
díja

0%-3%

ügyleti kamaton felül 6%
Garantiqa Hitelgarancia Zrt
hatályos Üzletszabályzata és
Hirdetménye szerint.

Módosítási díj

1%

Forgalom megváltási díj

1%

Havonta, minden hónap utolsó napja, ha
ez nem banki nap, akkor az ezt követő
első banki nap.
Hitelkeret összegére vetített egyszeri díj, a
hitelkeret
beállításával
egyidejűleg
esedékes.
Havonta a kamatokkal együtt esedékes,
hitelkeret igénybe nem vett részére után
fizetendő.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
esedékességkor
meg
nem
fizetett
összegre vetítve.
beállításával

A hitelkeret
esedékes.

egyidejűleg

Az
Adós
által
kezdeményezett
szerződésmódosításkor
a
módosított
hitelkeret összegéhez mérten fizetendő
díj.
Az elmaradt vállalt számlaforgalom
összegére vetítve, abban az esetben, ha a
szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesült.

TakarékHitelhez kapcsolódó egyéb díjak:
Megnevezés
Mérték

Esedékesség

Ingatlan értékbecslési díj
(amennyiben szükséges)

értékbecslő díjszabása szerint

Felszólító, felmondó levél
díja

3.050,-Ft

Értékbecslőnek
fizetendő
díj,
az
értékbecslő által kiállított számla alapján
kerül megfizetésre.
Felmerüléskor.

Hatályos bankkártya
Hatályos
bankkártya
Hirdetmények
Hirdetmények szerint
szerint.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.
Bankkártya díja

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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IV. TakarékHitelPlusz hirdetmény
Hatályos: 2017.01.01-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a TakarékHitelPlusz éven túli lejáratú beruházási- és
forgóeszközhitelt az alábbi feltételek szerint nyújtja:
TakarékHitelPlusz célja:
A kis- és középvállalkozás (KKV) szegmensbe tartozó ügyfelek standard igénylési feltételekkel történő
kiszolgálása, hitelezésének fellendítése, a KKV-k beruházásainak és forgóeszközeinek finanszírozása, valamint a
fennálló Ft és devizahitelük kiváltása.
Hitelösszeg: minimum 3.000.000,-Ft, maximum 100.000.000,-Ft (éves beszámolót vagy egyszerűsített éves
beszámolót NEM készítő vállalkozások esetén minimum 1.000.000,-Ft, maximum 50.000.000,-Ft)
devizaneme: HUF
Beruházási hitel esetén maximum 10 év, MNB Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében is
nyújtható
Forgóeszközhitel esetén maximum 5 év

Futamidő:

TakarékHitelPlusz kondíciói:
Megnevezés
1

Hitelkamat

Mérték

Esedékesség

Kamatbázis + Kamatfelár
3 havi BUBOR + 0,55%-9%

A hitelkamat számítása a napi egyenleg
alapján történik, megfizetése havonta
vagy negyedévente esedékes.

A kölcsön összegére vetítve, előre
felszámított egyszeri díj, az első
folyósítást megelőzően esedékes.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
Késedelmi kamat
ügyleti kamat + 6 %
esedékességkor
meg
nem
fizetett
összegre vetítve.
A kölcsön összegére vetített egyszeri díj,
Hitelbírálati díj
0%-2%
a hitelkérelem befogadásakor esedékes.
A lehívási periódus ideje alatt a kölcsön
még le nem hívott összegére vetített díj. A
1
Rendelkezésre tartási díj
0%-2%
kölcsön esedékes kamataival együtt kell
megfizetni.
A kölcsönszerződés vagy a kapcsolódó
biztosítéki
szerződés
ügyfél
által
Módosítási díj
1%
kezdeményezett módosításáért – a
fennálló
kölcsönösszeg
után
felszámítandó díj.
Az előtörlesztendő összeg után kerül
Előtörlesztési díj
0%
felszámításra.
Az elmaradt vállalt számlaforgalom
összegére vetítve, abban az esetben, ha a
Forgalom megváltási díj
1%
szerződésben vállalt számlaforgalom nem
teljesült.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
készfizető kezességvállalási
hatályos Üzletszabályzata és
ügyletek esetén) azt követően évente
díja
Hirdetménye szerint.
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra, az NHP
keretében refinanszírozott ügyletek esetében a kamatfelár megállapítása a program által előírt feltételek szerint
történik!
Kezelési költség

1

0,5%-2%

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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V. Takarék Forgóeszközhitel hirdetmény
Hatályos: 2016. szeptember 15-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a Takarék Forgóeszközhitel éven túli lejáratú
forgóeszközhitelt az alábbi feltételek szerint nyújtja:
Takarék Forgóeszközhitel célja:
KKV-nak minősülő, legalább 2 teljes lezárt éves működéssel rendelkező devizabelföldi, a Számviteli törvény
szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások (gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni cégek), amelyeknek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot, valamint árbevételtől
függetlenül a Számviteli törvény szabályai szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM
készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők (ideértve a családi gazdálkodókat és a családi gazdaság
tagjait is) forgóeszköz finanszírozása (Az EVA vagy KATA szerint adózó vállalkozások a terméket nem vehetik
igénybe)
Hitelösszeg: minimum 3.000.000,-Ft, maximum 25.000.000,-Ft
devizaneme: HUF
Futamidő: 13-36 hónap
Türelmi idő: maximum 6 hónap (lineárils törlesztési ütem esetén)

Takarék Forgóeszközhitel kondíciói:
Megnevezés
Hitelkamat

1

Mérték

Esedékesség

Kamatbázis + Kamatfelár
1 havi BUBOR + 2,40%-5%

A hitelkamat számítása a napi egyenleg
alapján történik, megfizetése havonta
esedékes.

A kölcsön összegére vetítve, előre
felszámított egyszeri díj, az első
folyósítást megelőzően esedékes.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
Késedelmi kamat
ügyleti kamat + 6 %
esedékességkor meg nem fizetett
összegre vetítve.
A lehívási periódus ideje alatt a kölcsön
még le nem hívott összegére vetített díj.
1
Rendelkezésre tartási díj
0%-3%
A kölcsön esedékes kamataival együtt
kell megfizetni.
A kölcsönszerződés vagy a kapcsolódó
biztosítéki
szerződés
ügyfél
által
Módosítási díj
1%
kezdeményezett módosításáért – a
fennálló
kölcsönösszeg
után
felszámítandó díj.
Az előtörlesztendő összeg után kerül
Előtörlesztési díj
0%
felszámításra.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
készfizető kezességvállalási
hatályos Üzletszabályzata és
ügyletek esetén) azt követően évente
díja
Hirdetménye szerint.
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.
Kezelési költség

1

0,5%-2%

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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VI. Takarék termőföld vásárlási kölcsön hirdetmény
Hatályos: 2015.12.01.-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a Takarék Termőföld vásárlási kölcsönt az alábbi
feltételek szerint nyújtja:
Takarék termőföld vásárlási kölcsön célja:
A helyben lakó földműves részére Nemzeti Fölalapba tartozó földrészletek nyilvános árveréssel történő eladása
esetére nyújtandó termőföld vásárlási kölcsön.
Hitelösszeg: nincs meghatározva, maximum a kikiáltási ár 120%-a, de maximum az árverésen kialakult végső
vételár 80%-a (amennyiben az árverésen nyertes hitelfelvevő hatályos haszonbérleti
szerződéssel rendelkezik az árverésen megvásárolt termőföld tekintetében, úgy a végső
vételár 90%-a).
devizaneme: HUF
Futamidő: minimum 2 év, maximum 20 év

Takarék termőföld vásárlási kölcsön kondíciói:
Megnevezés
Mérték
Hitelkamat

1

Kamatbázis + Kamatfelár
3 havi BUBOR + 1% - 5%

Esedékesség
A hitelkamat számítása a napi
egyenleg
alapján
történik,
megfizetése
havonta
vagy
negyedévente esedékes.

Az
esedékesség
napjától
a
megfizetés
napjáig
számított
Késedelmi kamat
ügyleti kamat + 6 %
kamat, az esedékességkor meg
nem fizetett összegre vetítve.
A kölcsön összegére vetített
Hitelbírálati díj
0%-0,5 %
egyszeri
díj,
a
hitelkérelem
befogadásakor esedékes.
A lehívási periódus ideje alatt a
kölcsön még le nem hívott
Rendelkezésre tartási díj
0%
összegére vetített díj. A kölcsön
esedékes kamataival együtt kell
megfizetni.
A
kölcsönszerződés
vagy
a
kapcsolódó biztosítéki szerződés
ügyfél
által
kezdeményezett
Módosítási díj
1%
módosításáért
–
a
fennálló
kölcsönösszeg után - felszámítandó
díj.
Az előtörlesztendő összeg után
Előtörlesztési díj
0%
kerül felszámításra.
Tárgyévre
esedékes
összege
folyósítást megelőzően fizetendő,
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
majd (éven túli ügyletek esetén) azt
Alapítvány hatályos
Alapítvány készfizető
követően évente esedékes a AgrárÜzletszabályzata és
kezességvállalási díja
Vállalkozási
Hitelgarancia
Hirdetménye szerint.
Alapítvány
Üzletszabályzatában
leírtak szerint.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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VII. Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön
hirdetménye
Hatályos: 2017.01.01-től
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsönt
az alábbi feltételek szerint nyújtja:
Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön célja:
Közvetlen agrártámogatások (KAP I.), Vidékfejlesztési Program egyszerűsített elbírálás eső jogcímek (KAP II.) és
Sertés- és Baromfi állatjóléti támogatásra jogosult ügyfelek részére a várható támogatások részbeni
előfinanszírozása.
Hitelösszeg: támogatási összegek alapján kerül megállapításra.
Devizaneme: HUF
Futamidő: éven belüli eseti vagy éven túli eseti/rulírozó

Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön kondíciói:
Megnevezés
Mérték
Kamatbázis

Kamatfelár

éven belüli hitel:1 havi BUBOR
éven túli hitel: 3 havi BUBOR

1

1,5% - 5%

Esedékesség

A hitelkamat számítása a napi egyenleg
alapján történik, megfizetése havonta
vagy negyedévente esedékes.
A hitelkamat számítása a napi egyenleg
alapján történik, megfizetése havonta
vagy negyedévente esedékes.

Havonta/negyedévente a kamatokkal
együtt
esedékes,
minden
Kezelési költség
0,75%
hónap/negyedév utolsó napján, ha ez
nem banki nap, akkor az ezt követő első
banki nap.
Az esedékesség napjától a megfizetés
napjáig
számított
kamat,
az
Késedelmi kamat
ügyleti kamat + 6 %
esedékességkor meg nem fizetett
összegre vetítve.
A kölcsön összegére vetített egyszeri
Hitelbírálati díj
0,5% - 1%
díj, a kérelem befogadásakor esedékes.
A lehívási periódus ideje alatt a kölcsön
Rendelkezésre tartási díj
még le nem hívott összegére vetített díj.
0,25% - 1%
1
(rulirozó kölcsön esetén)
A kölcsön esedékes kamataival együtt
kell megfizetni.
A kölcsönszerződés vagy a kapcsolódó
biztosítéki szerződése ügyfél által
Módosítási díj
1%
kezdeményezett módosításáért – a
fennálló
kölcsönösszeg
után
felszámítandó díj.
Az előtörlesztendő összeg után kerül
Előtörlesztési díj
0,-Ft
felszámításra.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
Agrár-Vállalkozási
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
Hitelgarancia Alapítvány
Alapítvány hatályos
ügyletek esetén) azt követően évente
készfizető kezességvállalási
Üzletszabályzata és Hirdetménye
esedékes
a
Agrár-Vállalkozási
díja
szerint.
Hitelgarancia
Alapítvány
Üzletszabályzatában leírtak szerint.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Széchenyi Kártya Program hirdetmény
Hatályos: 2016.07.01.-től

VIII. Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó számlavezetés
díjai
Megnevezés

Alap díjtétel

Forgalmi díjtétel

Havi számlavezetési díj
Rendszeres forint átutalás – bankon belül
Rendszeres forint átutalás – bankon kívül
Saját számlák közötti átvezetés bankon
belül
Eseti forint átutalás bankon belül papír
alapon
Eseti forint átutalás bankon belül
elektronikusan
Eseti forint átutalás bankon kívül papír
alapon
Eseti forint átutalás bankon kívül
elektronikusan
Csoportos beszedés, csoportos átutalás
teljesítése
Felhatalmazáson alapuló beszedés díja
Hatósági átutalási megbízás és átutalás
végzés
Készpénz befizetési jutalék
Készpénz kifizetési jutalék
Deviza átutalás forint számláról
EUR utalás forint számláról eurozónába
Deviza átutalás jóváírása Ft-ban,
amennyiben az indító fél nem vállalja a
költségeit

1.750,-Ft
0,08%, min. 150,-Ft
0,13%, min. 150,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft
0,3% max 6.000,-Ft

díjmentes

-

0,22%, min 250,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft

SWIFT utalás
SWIFT jóváírás
NON-STOP díj (hiányos vagy hibás IBAN
esetén)
Reklamáció kezelés
Könyvelési bizonylat másolata
Fedezetigazolás
Bizonylat kiállítás az ügyfél helyett
Érmekezelési díj 100db felett
Bejelentett, de meghiúsult 500.000,-Ft
feletti készpénz felvét
SMS küldés díja egyenlegről
Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele
Azonnali beszedési megbízás indítása
Sorbaállítás díja
Számlaforgalmi kimutatás
Bankszámlakivonat másolata
Bankinformáció
Igazolás könyvvizsgálónak

0,09%, min 120,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft

0,25%, min 400,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft

0,12%, min 150,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft

150,-Ft/tétel

-

0,20%, min 300,-Ft/tétel

0,3% max 6.000,-Ft

0,30%, min 400,-Ft/tétel

0,3% max 6.000,-Ft

0,05%, min 100,-Ft
0,25%, min 300,-Ft
0,40%, min 4.000,-Ft
4.000,-Ft/tétel

0,60%
0,3% max 6.000,-Ft
0,3% max 6.000,-Ft

4.000,-Ft/tétel

0,3% max 6.000,-Ft

0,40% min, 15.000,-Ft – max
254.000,-Ft
0,-Ft

0,3% max 6.000,-Ft
-

20,-EUR

0,30%

50 EUR+partnerbank költsége
1.500,-Ft/másolat
0,30%, min 100,-Ft-max. 2.000,-Ft
0,10%, min 500,-Ft-max. 2.000,-Ft
0,10%

0,3% max 6.000,-Ft
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

0,10%, min 5.000,-Ft

0,30%

50,-Ft/SMS
300,-Ft/tétel
300,-Ft/tétel
0,-Ft
500,-Ft/oldal
2.000,-Ft
3.500,-Ft
1.000,-Ft

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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IX. Széchenyi Kártya
Széchenyi kártya kondíciói:
Megnevezés

Bírálati díj

1

Díjtétel

500.000,- Ft-os hitelkeret esetén
1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén
3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén
5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén
7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén
11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén
16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén
21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén
26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

15.000,- Ft
30.000,- Ft
50.000,- Ft
70.000,- Ft
90.000,- Ft
120.000,- Ft
140.000,- Ft
160.000,- Ft
180.000,- Ft

Megnevezés
Társkártya díja kártyánként
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját)
ATM készpénzfelvétel (saját)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs)
ATM készpénzfelvétel (integrációs)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen
belföldi)
ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön)
ATM készpénzfelvétel (külföldön)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját)
ATM egyenleg lekérdezés (saját)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés
(integrációs)
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön
Kártyaletiltás
Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)
PIN újragyártatás díja
Kártya gyártatás díja (sérülés esetén)
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya

Esedékesség

2

Kártya igénylésekor .

Díjtétel

Esedékesség

4.000,- Ft
100,-Ft +
0,9%, max. 12.100,-Ft
60,-Ft + 0,9%
100,-Ft +
0,9%, max. 12.100,-Ft
60,-Ft + 0,9%
350,-Ft +
0,9%, max. 12.350,-Ft
250,-Ft + 0,9%
5 EUR+1,6%, max. 75
EUR
4 EUR+1,6%

Társkártya igénylésekor.

Elszámolás beérkezésének
napja.

100,- Ft
100,- Ft
100,- Ft
100,- Ft
0,3%, max. 6.000,-Ft
0,3%, max. 21,-EUR
10.000 Ft
2.500 Ft
1.000,- Ft
1.500,- Ft

Bejelentés beérkezésének napja.
Új kártya gyártásakor.
PIN újragyártásakor.
Új kártya gyártásakor.

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft
5 db / nap

-

10 db / nap

-

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét
+ POS vásárlás)

1

A bírálati díj alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya
rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő.

Amennyiben a Hitelintézet az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen
szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben
rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
2

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más
vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

1.

Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő
negyedévente, a zárlat napján.

Bruttó kamat:

Kamattámogatás a 2005-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2006-ban létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2007-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2008-ban létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2009-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2010-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2011-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2012-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2013-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2014-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2015-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2016-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2017-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó):
Késedelmi kamat:

Késedelmi kamat ügyleti kamatra,
kezelés költségre és egyéb
tartozásra:

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 %

Amennyiben
a
NFM
a
kamattámogatás
folyósítását
bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti,
ezen
összeg
esedékessége a NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napja.

2%

-

2 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

2 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

1 % (10 millió Ft értékig)

-

0,8 %
évi bruttó ügyleti kamat + 6 %

6%

Negyedévente, a zárlat napján.
Az esedékessé vált tőketartozás,
valamint a lejárt egyéb tartozások –
ügyleti kamat és kezelési költség –
után a késedelem idejére havonta,
minden hó végi záráskor, illetve a
lejárt
tartozás
érvényesítéskor
esedékes.
A lejárt tőketartozás, valamint lejárt
egyéb tartozások után azonnal.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető Lásd: alábbi táblázat szerint
kezességvállalási díja

2.

Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak
Megnevezés

Mérték

Szerződéskötési
díj
(csak
csökkenő
hitelkeret
rendelkezésre tartása esetén
kerül felszámításra)
Különdíj (csak a Bankszámla
Hitelszerződésben
előírt
kötelező számlaforgalom nem
teljesítése esetén) az előírt és a
valósan
teljesített
számlaforgalom
közötti
különbözetre
vetítve
kerül
felszámításra egy összegben)

3.

A
hitelkeret
megnyitásakor
a
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum
50%-a
azzal
a
kiegészítéssel, hogy a támogatás
nem haladhatja meg a garanciadíj
vetítési alap 0,75 %-ának megfelelő
összeget
Amennyiben a NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely
okból
megtagadja,
vagy
felfüggeszti,
a
garanciadíj
támogatás összegével megegyező
összeg esedékessége a NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele
napja.

egyszeri 3%

Díj vetítési alapja

Esedékesség

a csökkentésre
kerülő hitelrész

Bankszámla
Hitelszerződés
hatályba lépésének napján.

az előírt és a
valósan teljesített
számlaforgalom
közötti különbözet
(egy összegben
kerül felszámításra)

A
Bankszámla
Hitelszerződés
megszűnésének
napján,
illetve
pozitív felülvizsgálati döntés esetén
a „Hitel lejárata” napján.

3

1%

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások által
fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja be

A garanciadíjak, illetve a garancia díj-támogatás összege jelenleg minden Széchenyi Kártya esetén az alábbi
táblázat szerint alakul 80% mértékű készfizető kezességvállalás mellett 1,4%-os mértékű készfizető
kezességvállalási díjat figyelembe véve:
Hitelkeret összege (Ft)

500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
3

A készfizető
kezességvállalás díja
(1,4%) (Ft)
5 600
11 200
22 400
33 600
44 800
56 000
67 200
78 400
89 600
100 800
112 000
123 200

Vállalkozások által
fizetendő rész (Ft)

Állami garanciadíj
támogatás (Ft)

2 800
5 600
11 200
16 800
22 400
28 000
33 600
39 200
44 800
50 400
56 000
61 600

2 800
5 600
11 200
16 800
22 400
28 000
33 600
39 200
44 800
50 400
56 000
61 600

vetítési alapja az egy év alatt csökkentésre kerülő hitelrész

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Hitelkeret összege (Ft)

12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
21 000 000
22 000 000
23 000 000
24 000 000
25 000 000
26 000 000
27 000 000
28 000 000
29 000 000
30 000 000
31 000 000
32 000 000
33 000 000
34 000 000
35 000 000
36 000 000
37 000 000
38 000 000
39 000 000
40 000 000
41 000 000
42 000 000
43 000 000
44 000 000
45 000 000
46 000 000
47 000 000
48 000 000
49 000 000
50 000 000

A készfizető
kezességvállalás díja
(1,4%) (Ft)
134 400
145 600
156 800
168 000
179 200
190 400
201 600
212 800
224 000
235 200
246 400
257 600
268 800
280 000
291 200
302 400
313 600
324 800
336 000
347 200
358 400
369 600
380 800
392 000
403 200
414 400
425 600
436 800
448 000
459 200
470 400
481 600
492 800
504 000
515 200
526 400
537 600
548 800
560 000

Vállalkozások által
fizetendő rész (Ft)

Állami garanciadíj
támogatás (Ft)

67 200
72 800
78 400
84 000
89 600
95 200
100 800
106 400
112 000
117 600
123 200
128 800
134 400
140 000
151 200
162 400
173 600
184 800
196 000
207 200
218 400
229 600
240 800
252 000
263 200
274 400
285 600
296 800
308 000
319 200
330 400
341 600
352 800
364 000
375 200
386 400
397 600
408 800
420 000

67 200
72 800
78 400
84 000
89 600
95 200
100 800
106 400
112 000
117 600
123 200
128 800
134 400
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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X. Széchenyi Beruházási hitel kondicíói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Bruttó kamat

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)

 ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
Kamatbázis +
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
Kamatfelár:
végén (utolsó munkanapján)
1 havi BUBOR + 4,5 %
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó munkanapján, illetve utolsó alkalommal
a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján
esedékes mindaddig, amíg az adott
vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
Nettó
kamat
kamattámogatás.

Kamattámogatás a 2011. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2012. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2014. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen

=

bruttó

kamat

–

2%

A Hitelintézet Hirdetménye szerint..

2%

2%
A 2013. I. negyedéves kamattámogatás 2%on került elszámolásra, 2013. II. negyedévben
a kamattámogatás az április hónapra 2%-kal,
a május-június hónapokra 5%-kal kerül
elszámolásra.

5%

5%

5%

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Kamattámogatás a 2016. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére

5%

5%

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
0,8 % p.a.
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
évi bruttó ügyleti kamat Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
Késedelmi kamat
+6%
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
évi 1,3%
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
kezességvállalási díja (garanciadíj)
költségvetési
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
viszontgarancia esetén ügyletek esetén) azt követően évente
évi 0,3%
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
MV Zrt. által
Üzletszabályzatában leírtak szerint.
viszontgarantált
ügyletek esetén
Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:
Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó)

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

A
készfizető
kezességvállalási díj
maximum 50%-a azzal
a kiegészítéssel, hogy
a
támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj
vetítési
alap
0,75
%-ának
megfelelő összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

MV Zrt. viszontgaranciájával vállalt ügyletek esetén garanciadíjtámogatás nem adható.
Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék

egyszeri 1,5% (a
hitelösszegre vetítve)
1%.
Az
előírt
számlaforgalom
vetítési
alapja
a
szerződött, majd a
futamidő
további
éveiben a fordulónapi
(azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának megfelelő
napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.
fix, 15.000,- Ft,
folyósításonként

A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.

Szerződésmódosítási díj (részleges A
Hitelintézet
A Hitelintézet Hirdetménye szerint
előtörlesztés
esetén
is Hirdetménye szerint
szerződésmódosítási díj fizetendő)
Nem kerül
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
felszámításra
előtti teljes visszafizetésének) díja
Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Amennyiben ingatlan, illetve ingó
biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges
értékbecslés,
MOKK
bejegyzés díja, valamint az esetleges
Hitelintézet
közjegyzői okiratba foglalás díja, A
A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
valamint késedelmes fizetéssel vagy a Hirdetménye szerint
vállalkozás
hibájából
történő
felmondással,
a
kezességek
beváltásával
és
a
behajtással
kapcsolatos díjak
A mindenkor hatályos A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére Garantiqa
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény alapján.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XI. Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói
Megnevezés

Bruttó kamat

Mérték

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 5 %

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap
utolsó napján, illetve a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján, mindaddig,
amíg az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére
történő
jogosultsága
fennáll.
Nettó
kamat
=
kamattámogatás.

Kamattámogatás a 2010. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2011. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2012. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2013. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2014. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2016. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének első 3 évére
egységesen
Kamattámogatás a 2017. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének első 3 évére
egységesen
Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó)
Késedelmi kamat

bruttó

kamat

–

2%

2%

Amennyiben az NFM a kamattámogatás
folyósítását felfüggeszti vagy visszatartja,
a Hitelintézet a támogatás összegét
esedékessé teszi az NFM ez irányú
értesítésének kézhezvétele napján.

2%

2%

2%

2%

3%

3%

0,8 % p.a.
évi bruttó ügyleti kamat + 6
%

A kezelési költség számítása az igénybe
vett hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy
időben esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint
a lejárt egyéb tartozások után azonnal.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

20

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(kezességi díj)

évi 1,6%

Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

Megnevezés
Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,75 %-ának megfelelő
összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj
támogatás megfizetésének esedékessége
az
NFM
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja.

Mérték

Esedékesség

egyszeri 1,5% (a
hitelösszegre vetítve)

A szerződés aláírásával egy időben.

évben
a
hitelszerződés
1%.
Az
előírt Minden
számlaforgalom
vetítési aláírásának megfelelő napon.
alapja a szerződött, majd a
futamidő további éveiben a
fordulónapi (azaz az a
hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon fennálló)
nyitó tőkeösszeg.
Az
egyes
számlabenyújtásokhoz
fix, 10.000,- Ft,
kapcsolódó
lehívások
alkalmával
folyósításonként
esedékes.

Szerződésmódosítási díj (részleges A Hitelintézet Hirdetménye
A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
előtörlesztés
esetén
is szerint
szerződésmódosítási díj fizetendő)
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Nem kerül felszámításra

Késedelmes fizetéssel vagy a
vállalkozás
hibájából
történő A Hitelintézet Hirdetménye
A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
felmondással,
a
kezességek szerint
beváltásával és a behajtással
kapcsolatos díjak
mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XII. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a
türelmi időszak alatt, amikor


naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása
esetén
az
első
kölcsönösszeg lehívás hónapjához
képesti legközelebb naptári negyedév
végén (utolsó munkanapján)


Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 %

Bruttó kamat

ill. havi kamatfizetés alkalmazása
esetén az első kölcsönösszeg lehívás
hónapjának
végén
(utolsó
munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap /
negyedév utolsó munkanapján, illetve
utolsó alkalommal a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján esedékes
mindaddig, amíg az adott vállalkozás
állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
Nettó
kamat
=
kamattámogatás.

Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1.
és 2016. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez
az adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. január 1.
és 2017. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez
az adott ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó)

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(garanciadíj)

kamat

5%

5%

0,8 % p.a.

évi 1,3%

A kezelési költség számítása az igénybe
vett hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy
időben esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint
a lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

–

5%

évi bruttó ügyleti kamat + 6
%

Késedelmi kamat

bruttó

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Garanciadíj-támogatás

Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,75 %-ának megfelelő
összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj
támogatás megfizetésének esedékessége
az
NFM
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja.

egyszeri 1% (a hitelösszegre A szerződés aláírásával egy időben.
vetítve)
évben
a
hitelszerződés
1%.
Az
előírt Minden
aláírásának
megfelelő
napon.
számlaforgalom
vetítési
alapja a szerződött, majd a
futamidő további éveiben a
fordulónapi (azaz az a
hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon fennálló)
nyitó tőkeösszeg.
Az
egyes
számlabenyújtásokhoz
fix, 15.000,- Ft,
kapcsolódó
lehívások
alkalmával
folyósításonként
esedékes.

Szerződésmódosítási díj (részleges A Hitelintézet Hirdetménye
A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
előtörlesztés
esetén
is szerint
szerződésmódosítási díj fizetendő)
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Nem kerül felszámításra

Amennyiben ingatlan, illetve ingó
biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges értékbecslés, MOKK
bejegyzés
díja,
valamint
az
esetleges
közjegyzői
okiratba A Hitelintézet Hirdetménye A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
foglalás díja, valamint késedelmes szerint
fizetéssel
vagy
a
vállalkozás
hibájából történő felmondással, a
kezességek beváltásával és a
behajtással kapcsolatos díjak
mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XIII. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a
türelmi időszak alatt, amikor


naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása
esetén
az
első
kölcsönösszeg lehívás hónapjához
képesti legközelebb naptári negyedév
végén (utolsó munkanapján)


Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4,5 %

Bruttó kamat

ill. havi kamatfizetés alkalmazása
esetén az első kölcsönösszeg lehívás
hónapjának
végén
(utolsó
munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap /
negyedév utolsó munkanapján, illetve
utolsó alkalommal a lejárat vagy a
szerződés megszűnés napján esedékes
mindaddig, amíg az adott vállalkozás
állami támogatás igénybevételére történő
jogosultsága fennáll.
Nettó
kamat
=
kamattámogatás.

Kamattámogatás a 2015. december
31-ig megkötött hitelszerződések
teljes összegéhez az adott ügylet
futamidejének
első
3
évére
egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1.
és 2016. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez
az adott ügylet teljes futamidejére
Kamattámogatás a 2017. január 1.
és 2017. december 31-ig megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez
az adott ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó)

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalási díja
(garanciadíj)

kamat

5%

5%

0,8 % p.a.

évi 1,3%

A kezelési költség számítása az igénybe
vett hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy
időben esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint
a lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

–

5%

évi bruttó ügyleti kamat + 6
%

Késedelmi kamat

bruttó

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Garanciadíj-támogatás

Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra)

Folyósítási jutalék

A
készfizető
kezességvállalási
díj
maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési
alap 0,75 %-ának megfelelő
összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó
része
évente,
a
hitelszerződésben
meghatározott
időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj
támogatás megfizetésének esedékessége
az
NFM
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja.

egyszeri 1% (a hitelösszegre A szerződés aláírásával egy időben.
vetítve)
évben
a
hitelszerződés
1%.
Az
előírt Minden
aláírásának
megfelelő
napon.
számlaforgalom
vetítési
alapja a szerződött, majd a
futamidő további éveiben a
fordulónapi (azaz az a
hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon fennálló)
nyitó tőkeösszeg.
Az
egyes
számlabenyújtásokhoz
fix, 15.000,- Ft,
kapcsolódó
lehívások
alkalmával
folyósításonként
esedékes.

Szerződésmódosítási díj (részleges A Hitelintézet Hirdetménye
A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
előtörlesztés
esetén
is szerint
szerződésmódosítási díj fizetendő)
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat
előtti teljes visszafizetésének) díja

Nem kerül felszámításra

Amennyiben ingatlan, illetve ingó
biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges értékbecslés, MOKK
bejegyzés
díja,
valamint
az
esetleges
közjegyzői
okiratba A Hitelintézet Hirdetménye A Hitelintézet Hirdetménye szerint.
foglalás díja, valamint késedelmes szerint
fizetéssel
vagy
a
vállalkozás
hibájából történő felmondással, a
kezességek beváltásával és a
behajtással kapcsolatos díjak
mindenkor
hatályos
Garantiqa
mindenkor
hatályos A
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
Hirdetmény alapján.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XIV. Agrár Széchenyi Kártya
1. Agrár Széchenyi Kártya kondíciói
„Bírálati díj” bruttó

Hitelkeret

Bírálati
4
díj

500.000,- Ft-os hitelkeret esetén
600.000-2,5 millió Ft-os hitelkeret esetén
2,6-4,5 millió Ft-os hitelkeret esetén
4,6-6,5 millió Ft-os hitelkeret esetén
6,6-10,5 millió Ft-os hitelkeret esetén
10,6-20,5 millió Ft-os hitelkeret esetén
20,6-25 millió Ft-os hitelkeret esetén

7.500,- Ft
15.000,- Ft
30.000,- Ft
70.000,- Ft
90.000,- Ft
120.000,- Ft
140.000,- Ft

25,1-50 millió Ft-os hitelkeret esetén

160.000,- Ft

Megnevezés
Társkártya díja kártyánként
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját)
ATM készpénzfelvétel (saját)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel
(integrációs)
ATM készpénzfelvétel (integrációs)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen
belföldi)
ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön)

Esedékesség

5

Kártya igénylésekor .

Díjtétel

Esedékesség

4.000,- Ft
100,-Ft+
0,9%, max 12.100,-Ft
60,-Ft + 0,9%
100,-Ft +
0,9%, max 12.100,-Ft
60,-Ft + 0,9%
350,-Ft +
0,9%, max 12.350,-Ft
250,-Ft + 0,9%
5 EUR +
1,6%, max 75 EUR
4 EUR + 1,6%

Társkártya igénylésekor.

Elszámolás beérkezésének
napja.

ATM készpénzfelvétel (külföldön)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját)
100,- Ft
ATM egyenleg lekérdezés (saját)
100,- Ft
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés
100,- Ft
(integrációs)
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)
100,- Ft
0,3%,
max 6.000,-Ft
Vásárlás belföldön
0,3% max 21 EUR
Vásárlás külföldön
Kártyaletiltás
10.000 Ft
Bejelentés beérkezésének napja.
Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)
2.500 Ft
Új kártya gyártásakor.
PIN újragyártatás díja
1.000,- Ft
PIN újragyártásakor.
Kártya gyártatás díja (sérülés esetén)
1.500,- Ft
Új kártya gyártásakor.
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
500.000 Ft
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
1.000.000 Ft
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
5 db / nap
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét
10 db / nap
+ POS vásárlás)
Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan
más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

4

A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának,illetve
felülvizsgálatának, jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre
bocsátásának díját.
5
Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a
szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített)
aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg.
Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói

2.

Megnevezés
Ügyleti kamat (bruttó kamat):

Kamattámogatás:

Ügyfél által fizetendő kamat:

Kezelési költség (kamattal
megegyező módon számítandó):
Késedelmi kamat tőkére:

Késedelmi kamat ügyleti kamatra,
kezelés költségre és egyéb
tartozásra:
Agrár –Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizető
kezességvállalási díja

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat +
kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 %
Amennyiben
a
VM/MVH
a
kamattámogatás
folyósítását
bármely
okból megtagadja vagy felfüggeszti, ezen
összeg esedékessége a VM/MVH ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

4%

Nettó kamat = Ügyleti kamat
(bruttó kamat) – 4 %
(kamattámogatás)

Fizetendő negyedévente, a zárlat napján.

0,8 %

Negyedévente, a zárlat napján.

Ügyleti kamat + 6 %

Az esedékessé vált tőketartozás után
negyedévente, a zárlat napján.
Negyedévente, a zárlat napján.

6%

Lásd: alábbi táblázat szerint

A támogatás nem haladhatja meg a
garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának
megfelelő összeget.
Amennyiben a VM/MVH a garanciadíj
támogatás folyósítását bármely okból
megtagadja,
vagy
felfüggeszti,
a
garanciadíj
támogatás
összegével
megegyező összeg esedékessége a
VM/MVH
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja.

Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak

3.

Megnevezés
Szerződéskötési
díj
(csökkenő
hitelkeret rendelkezésre tartása
esetén kerül felszámításra)
Különdíj
(a
Bankszámla
Hitelszerződésben előírt és vállalt
kötelező
számlaforgalom
nem
teljesítése esetén az előírt és a
valósan teljesített számlaforgalom
közötti különbözetre vetítve kerül
felszámításra egyösszegben)

Mérték
egyszeri 3%

Esedékesség
6

Bankszámla
Hitelszerződés
lépésének napján.

hatályba

A
Bankszámla/Hitelszerződés
megszűnésének napján, illetve pozitív
felülvizsgálati döntés esetén a „Hitel
lejárata” napján.

1%

6

vetítési alapja a csökkentésre kerülő hitelrész
Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

27

4. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja 80%-os kezességi mérték esetén
A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj mértéke a kezesség
összegére vetítve: 1,70%
ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év
a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,95 %/év

a.
-

7

Piaci kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve:

b.

2016. július 1-jétől
Elsődleges agrár ügyletek esetén

**

***

Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

2,28/év

8

4,00/év

9

- ebből az állami garancia díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év
- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve:
2016. július 1-jétől
Elsődleges agrár ügyletek esetén

**

Nem elsődleges agrár ügyletek esetén

1,53%/év
***

3,25%/év

7

Az Alapítvány piaci kezességi díjai minden év július 1-től az Európai Bizottság N 125/2008 és N 201b/2007 számú
határozatai alapján módosításra kerülnek.
**
Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" kategóriában
kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a
piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Agrárkezesség" kategóriába
tartozna.
8
Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 1,824%
***
Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános vállalkozói kezesség"
kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi
intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói
kezesség" kategóriába tartozna.
9
Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 3,2%
Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

28

Takarék Gazdahitel – Gazdakártya és a Takarék
Gazdahitel-Gazdakártya Plusz konstrukcióhoz hirdetmény
Hatályos: 2016.02.02.-től
Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés

Díjtétel

Havi számlavezetési díj
Bankon kívüli papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon kívüli elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon belüli papíralapú forint
átutalási megbízás jutaléka
Bankon belüli elektronikus forint
átutalási megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Esedékesség

A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Hirdetménye szerint.

A Takarék Gazdakártya* kondíciói
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Éves kártyadíj 1-25 millió Ft-os hitelkeret esetén
Társkártya díja kártyánként (maximum 3 társkártya)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját)
ATM készpénzfelvétel (saját)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs)
ATM készpénzfelvétel (integrációs)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi)
ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön)
ATM készpénzfelvétel (külföldön)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját)
ATM egyenleg lekérdezés (saját)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés
(integrációs)
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön
Kártyaletiltás
Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)
PIN újragyártatás díja
Kártya gyártatás díja (adatmódosítás, sérülés
esetén)
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya

15.000,- Ft
4.000,- Ft
Nem lehetséges
60,-Ft + 0,9%
Nem lehetséges
60,-Ft + 0,9%
Nem lehetséges
250,-Ft + 0,9%
Nem lehetséges
4 EUR + 1,6%
50,- Ft
50,- Ft

Kártyaigénylést követően.
Kártyaigénylést követően.

Elszámolás beérkezésének
napja.

50,- Ft
50,- Ft
díjmentes
díjmentes
2.000 Ft
1.000 Ft
500,- Ft

-

1.000,- Ft
500.000 Ft

-

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
1.000.000 Ft
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
5 db / nap
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét +
10 db / nap
POS vásárlás)
Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya (fő és
3 év
társkártya/ák) érvényességi ideje
*Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi számlához kapcsolódóan más vállalkozói
bankkártyával nem rendelkezhet.
Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.

29

XV. Takarék Gazdahitel kondíciói
Megnevezés
Hitelösszeg:
Futamidő:

Mérték

Esedékesség

1.000.000,- Ft-tól - 25.000.000,- Ft-ig, százezer forintonként emelkedő összegben
minimum 91 nap maximum 3 év.
Referenciakamat: 1 havi BUBOR

Ügyleti kamat:

Kezelési költség

Késedelmi
kamat:
AgrárVállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány által
nyújtott
kezesség díja:

Kamatfelár: 4,5 %pont /év

Naptári negyedévente, a negyedév
utolsó munkanapján esedékes (a
kamat megfizetése a hitelkeret
terhére is történhet).
Naptári negyedévente, a negyedév
utolsó munkanapján esedékes (a
kezelési költség megfizetése a
hitelkeret terhére is történhet).

0,8 %/ év

A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év,
minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év
Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a
mindenkori hitel tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés
alapja a kezességvállalással érintett teljes tőkeösszeg.
AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.1. pontjában
rögzített forgóeszközhitelekre vonatkozó kedvezményes
- évenkénti díj.
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a
Hirdetmény I.1 pontjában rögzített forgóeszköz hitelekre
vonatkozó kedvezményes díjon a kezesség nem
nyújtható,
úgy
az
Alapítvány
a
mindenkori
Hirdetményében rögzített díjakon vállal kezességet,
amennyiben azok nyújtásának feltételei fennállnak.
Az alapítvány saját kockázatra vállalt kezessége esetén
a AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.3. pontjában
rögzített - évenkénti díj.
Az
AVHGA
Üzletszabályzatának
elérhetősége:
http://www.avhga.hu / Letölthető dokumentumok /
Hatályos Üzletszabályzat

A díj megfizetése a készfizető
kezességi
szerződés
hatálybalépésének feltétele. A
kezességi díj a hitelkeret terhére
is teljesíthető.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XVI. Takarék Gazdahitel Plusz kondíciói a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara tagjai részére
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 4,5 %pont /év

Ügyleti kamat:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagoknak
kamatkedvezmény figyelembevételével számított
kamatfelár: 3,50%pont/év
Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a szerződésben
foglalt forgalmi elvárást, úgy a kamatkedvezményre
(1,00%pont/év) való jogosultság megszűnik, a
továbbiakban a Hitelintézet jogosult 4,5%pont/év
kamatfelárat felszámítani.

Naptári negyedévente, a negyedév
utolsó munkanapján esedékes (a
kamat megfizetése a hitelkeret
terhére is történhet).
Esedékes: a kedvezményre való
jogosultság megszűnését követő
negyedévtől.

0,8%/év

Kezelési költség

Amennyiben az Ügyfél SAPS - Egységes Területalapú
támogatását a Hitelintézetnél finanszíroztatja elő, úgy a
Takarék Gazdahitel Plusz hitel futamidején belül arra
(azokra) a naptári negyedéves időszakokra, melyek alatt
az Ügyfél Hitelintézetnél kötött SAPS támogatást
előfinanszírozó kölcsönszerződése fennáll, a kezelési
költség elengedésre kerül

A „XVI. Takarék Gazdahitel – Gazdakártya Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére”
elnevezésű pontban nem szabályozott kérdésekben a „Takarék Gazdahitel-Gazdakártya kondíciói” pontban
foglaltak szerint kell eljárni.

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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XVII. Bankgarancia, Bankkezességhez kapcsolódó
Hirdetmény
Hatályos: 2014.04.01.-től
Bankgaranciához, bankkezességhez kapcsolódó díjak:
Megnevezés
Mérték

Garanciadíj

1

Beváltott garancia, kezesség
ügyleti kamata
Bírálati díj 5.000.000,-Ft-ig
Bírálati díj 5.000.001,-Ft-tól
30.000.000,-Ft-ig
Bírálati díj 30.000.001,-Ft-tól

1%-5%

19%

Esedékesség
Éven
belüli
ügylet
esetén:
egyszeri
díj,
mely
szerződéskötéskor
esedékes
Éven túli ügylet esetén: éves díj
előre, majd az éves fordulónapot
megelőző
10.
munkanapig
esedékes.
Havonta, minden hónap utolsó
napja, ha ez nem banki nap, akkor
az ezt követő első banki nap.

40.000,-Ft
0,1%, minimum 60.000,-Ft

Az ügylet befogadáskor esedékes.

0,1% + 60.000,-Ft

Értékbecslőnek fizetendő díj, az
értékbecslő által kiállított számla
alapján kerül megfizetésre.
1
A kondíció a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntése alapján kerül egyedileg meghatározásra.
Ingatlan értékbecslés,
felülvizsgálat díja

értékbecslő díjszabása szerint

Szarvas, 2017. január 01.

Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Megjegyzés: A hirdetményekben nem szereplő egyéb díjtételekre a I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény az irányadó.
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