
 

SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL 

 

 

A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre is 
igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítő hitel, 
mely hosszú távon szolgálja vállalkozása működését, versenyképességét, törlesztésével pedig 
alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. 

  

KIK IGÉNYELHETIK? 

A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni 
vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági 
társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve  működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy 
a vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya 
Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. 

  

A HITELKERET ÖSSZEGE: 

Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet 
egészen 100 millió forintig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának 
megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie. 

  

A HITEL FUTAMIDEJE: 

A hitel futamideje minimum 12, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre 
tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható. 

  

 

 

A HITEL TÖRLESZTÉSE: 

A hitel folyósítása a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján történik. A 
vállalkozás a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves türelmi időt is kaphat, 
így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie havi, vagy negyedéves 
gyakorisággal. 

  

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK: 

A hitel valamennyi előforduló költségét és díját a Széchenyi Beruházási Hitel kondíciós 
listája tartalmazza. 

  

http://www.kavosz.hu/index.php/component/joomdoc/187/download
http://www.kavosz.hu/index.php/component/joomdoc/181/download
http://www.kavosz.hu/index.php/component/joomdoc/181/download


A HITEL BIZTOSÍTÉKAI: 

A hitel fő biztosítéka a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben a 
beruházás tárgya (de a bank a hitelbírálat függvényében attól eltérő ingóságot, illetve ingatlanfedezetet 
is kérhet). 

  

HOL IGÉNYELHETI? 

Hitelkérelmét a Regisztráló Irodákban, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a 
területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KAVOSZ Zrt. irodáinak valamelyikében nyújthatja be. Az 
Önhöz legközelebbi irodát megtalálja az irodakeresőben. 

A szükséges igénylési lapot ezekben az irodákban is beszerezheti, de letöltheti a weboldalunkról is. 

Az irodákban dolgozó kollégák segítséget nyújtanak Önnek az adatok kitöltésében és a szükséges 
dokumentumok beszerzésében is. A Regisztráló Irodák a személyes benyújtás során befogadott 
hitelkérelmet az adott konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül az Ön által kiválasztott 
Bankba/Takarékszövetkezetbe továbbítják. A pozitív bírálatot követően a Bank/Takarékszövetkezet köti 
meg az Ön vállalkozásával a hitel- és kapcsolódó egyéb szerződéseket és nyitja meg a hitelkeretet, ill. 
folyósítja a kölcsönt. 

 


