Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 15. sz. melléklete

v46

SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL KONDÍCIÓI
(2017. január 01. és 2017. december 31. között megkötött hitelszerződéseknél)
I.

SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL

1.

Kamatbázis:
1 havi BUBOR
Kamatfelár:
4,5 % / év
Kamattámogatás:
5 %pont / év (amennyiben a Vállalkozás a kamattámogatást igényli)
A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a
kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.

2.

Hitelbírálati díj:

3.

Szerződéskötési díj:

4.

Kezelési költség:

0,8% / év

5.

Folyósítási jutalék:

15 000 Ft folyósításonként

6.

A Garantiqa készfizető kezességvállalása esetén a Garantiqa készfizető kezességvállalási díja: részletesen lsd.
Garantiqa Hirdetményében

0,5 %
egyszeri 1 %

Kezességi díj
Kezességi díjtámogatás mértéke
(amennyiben a Vállalkozás a
kezességi díjtámogatást igényli)

2

Alapesetben

Akciós kezességi díj
alkalmazásával érintett ügyletek
1
esetén

évi 1,3 %
minimum díj: 5 000,- Ft

évi 0,94 %
minimum díj: 5 000,- Ft

0,65 % / év

0,47 % / év

Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a garanciadíjon kívül), a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény
alapján (jelenleg ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén)
7.

Szerződésmódosítási díj:

Banki kondíciós lista szerint

8.

Előtörlesztési díj:

ld. szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztésnél is)

9.

Különdíj:
egyszeri 1 %
A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a
teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani.
A különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes.

10. Egyéb díjak:
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges
értékbecslés, MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja, valamint
késedelmes fizetéssel vagy a Vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a
behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.

1

A kedvezőbb akciós kezességi díjakat a 2017. július 3. és 2018. június 30. között a Garantiqához benyújtott új kezességi kérelmek
alapján létrejött ügyletekre lehet alkalmazni éven túli hitelek esetén a szerződéskötés évében, valamint az első teljes évre
kibocsátott számláknál (azt követően az általános kezességi díjmértékek lépnek életbe). Részletesen lsd. a Garantiqa
Hirdetményében.
2
A kezességi díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50 %-a azzal a korlátozással, hogy a
támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 %-át.
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II. SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL
1.

Kamatbázis:
1 havi BUBOR
Kamatfelár:
4 % / év
Kamattámogatás:
5 %pont / év (amennyiben a Vállalkozás a kamattámogatást igényli)
A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a
kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.

2.

Hitelbírálati díj:

3.

Szerződéskötési díj:

4.

Kezelési költség:

0,8 % / év

5.

Folyósítási jutalék:

15 000 Ft folyósításonként

A

0,5 %
egyszeri 1 %

Garantiqa készfizető kezességvállalása
részletesen lsd. Garantiqa Hirdetményében

Kezességi díj
Kezességi díjtámogatás mértéke

2

esetén

a

Garantiqa

készfizető

kezességvállalási

díja:

Alapesetben

Akciós kezességi díj
alkalmazásával érintett ügyletek
1
esetén

évi 1,3 %
minimum díj: 5 000,- Ft

évi 0,94 %
minimum díj: 5 000,- Ft

0,65 % / év

0,47 % / év

(amennyiben a Vállalkozás a
kezességi díjtámogatást igényli)
Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a garanciadíjon kívül), a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény
alapján (jelenleg ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén)
6.

Szerződésmódosítási díj:

7.

Előtörlesztési díj:
ld. szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztésnél is)
Végtörlesztés, ill. támogatási összegből történő előtörlesztés esetén nem számítható fel külön díjtétel,
egyéb részleges előtörlesztés esetén szerződésmódosítási díj felszámítható.

8.

Különdíj:
egyszeri 1 %
A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a
teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani.
A különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban
esedékes.

9.

Egyéb díjak:
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges
értékbecslés, MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja, valamint késedelmes
fizetéssel vagy a Vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással
kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.

1

Banki kondíciós lista szerint

A kedvezőbb akciós kezességi díjakat a 2017. július 3. és 2018. június 30. között a Garantiqához benyújtott új kezességi kérelmek
alapján létrejött ügyletekre lehet alkalmazni éven túli hitelek esetén a szerződéskötés évében, valamint az első teljes évre
kibocsátott számláknál (azt követően az általános kezességi díjmértékek lépnek életbe). Részletesen lsd. a Garantiqa
Hirdetményében.
2
A kezességi díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50 %-a azzal a korlátozással, hogy a
támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 %-át.

