SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2021. július 01. – Mától igényelhetőek a Széchenyi Újraindítási Hitelek
A hazai kis- és középvállalkozások segítése érdekében az Innovációs és Technológiai
Minisztérium szakmai támogatása mellett 2021. július 1-jétől igényelhető öt új, speciálisan
a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi Kártya Konstrukció – jelentette be a
Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt.
A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához,
fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek
megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, továbbá segítenek a normál
üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek
biztosításában.
•
•
•
•
•

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! a napi működési költségek biztosításához,
a Széchenyi Likviditási Hitel GO! a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel
beszerzésekhez,
a Széchenyi Beruházási Hitel GO! a beruházások finanszírozásához,
a Széchenyi Turisztikai Kártya GO! a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére az
újraindításhoz nyújt segítséget,
az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! az agrárszektor vállalkozói által használható széles körű
beruházási hitelcélok megvalósítására.

A Széchenyi Kártya GO! új hitelei

•
•
•
•
•
•

1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig,
a teljes futamidő alatt fix kamattal,
gyorsan, a lehető legrövidebb hozzáféréssel,
a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított igénylési feltételek szerint,
a forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 havi, míg a beruházási hitelekre akár 24 havi
türelmi idő biztosítása mellett
a legtöbb konstrukcióban akár ingatlan fedezet nélkül igényelhetők.

A Széchenyi Kártya GO! hitelkonstrukciói 2021. július 1-jétől elérhetők országszerte a Széchenyi
Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban. További információk és a
részletes igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon érhetők el.

A Széchenyi Kártya GO! 5 új hitelkonstrukciója:
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
•
•
•

Szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyószámlahitel.
1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben.
Fix 0,1% kamat/év.

Széchenyi Likviditási Hitel GO!
•

•
•
•

Maximum 3 éves futamidejű, szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli
finanszírozással), a vállalkozások működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére (pl.
mindennemű forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására,
fennálló hiteltartozás kiváltására).
1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.
Fix 0,2% kamat/év.
A tőke törlesztését a vállalkozásoknak elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely
akár 9 hónap is lehet).

Széchenyi Beruházási Hitel GO!
•
•
•
•

Maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel. Segít a normál üzletmenet visszaállításában, a
működés újraindításában és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.
1 milliótól akár 1 milliárd forint összegben.
Fix 0,5% kamat/év.
A tőke törlesztését elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely akár 24 hónap is
lehet).

Széchenyi Turisztika Kártya GO!
•
•
•
•

Szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű, kifejezetten a turisztikai szektorban működő
vállalkozások részére kialakított folyószámlahitel.
1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.
Fix 0% kamat/év.
0 forint bírálati díj és 0 forint kezelési költség megfizetése mellett.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!
•
•
•
•

Maximum 10 éves futamidejű, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására számára
felhasználható beruházási hitel. Segít az üzletmenet zökkenőmentes folytatásában,
visszaállításában és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.
1 milliótól 1 milliárd forint összegben.
Fix 0,5% kamat/év.
A tőke törlesztését elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely akár 24 hónap is
lehet).
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