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Általános paraméterek

• Az utolsó lezárt évi árbevétel /megszerzett bevétel 25%-a igényelhető

• Min. 1 lezárt üzleti év

• Magánszemély kezessége (a vállalkozás minimum 50%-os tulajdonosa), egyéni vállalkozó esetében tőle eltérő 
magánszemély

• Futamidő minimum 1 év maximum 10 év

• Van rulírozó illetve törlesztő részletes hitel

• Tartósan veszteséges vállalkozás nem lehet (Pozitív saját tőke, Nyereséges gazdálkodás)

• Az elmúlt 6 hónapban nem volt 50%-nál nagyobb tulajdonos változás

• Köztartozás mentesnek kell lennie a vállalkozásnak

• NAV illetve OMMF munkaügyi bírsága nem lehet az ügyfélnek 2 éven belül

• A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.



Leggyakoribb hitelcélok

• biztonsági tartalék (folyószámla hitelek)

• likviditási problémák áthidalása (működési költségek fedezése) 

(folyószámla hitelek, likviditási hitel)

• ingatlan vásárlása (földterület, lakás), új beruházás (csarnokok építése), gépek vásárlása, 
haszongépjármű vásárlás

(beruházási hitel), 

• hitelkiváltás

• energiahatékonyságjavítást és technológiaváltást segítő hitelcélok finanszírozására

A pontos részleteket az Üzletszabályzatban találja. (www.kavosz.hu)

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel és Likvid hitel MAX PLUSZ

• Felhasználása: A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású 

hitelek. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordíthatóak.

• Folyószámla hitel alkonstrukciója a Turisztikai kártya, maximum 300 millió Ft igényelhető

• Hitelek nagysága:                    max. 250 M Ft

• Futamidő: max 3 év

• Nettó kamat: 5 %

Az adható hitel maximális összege az utolsó lezárt évi nettó árbevétel 25%

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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Széchenyi Beruházási Hitel MAX PLUSZ
• Felhasználása:

o Energiahatékonyságjavítás:

 Energia- és erőforrás hatékonyság (hőszigetelés, kazáncsere, hőszivattyú, stb.)

 Elektromobilitás (zéró CO2 kibocsátású haszongépjármű, vontatók busz)

 Környezetbarát termékek gyártása

 Irodai műszaki berendezések cseréje

 Csak egyedi engedéllyel: ingatlan vásárlás, üzletrész vásárlás

o Technológiaváltás:

 Elektronikus beszerzési, logisztikai rendszer

 Gyártásirányítási rendszer

 Munkaszervezés korszerűsítése

 IT biztonsági rendszer

• Hitelkeret nagysága: maximum 500 millió Ft

• Futamidő: akár 10 év

• Nettó kamat: 5 %

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.

www.csmkik.hu

www.facebook.com/csmkik

info@csmkik.hu



Agrár Széchenyi Kártya 
• Felhasználása:  A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, szabad felhasználású 

folyószámlahitel.

• Aszálykáros ASZK folyószámlahitel keretében a kamattámogatás figyelembevételével ezen hitelek

ügyfél által fizetendő nettó kamata minimum 3%.

• Hitelkeret nagysága: maximum 200 millió Ft

• Futamidő: 1, 2 vagy 3 év

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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Agrár Széchenyi
Beruházási Hitel MAX PLUSZ
• Felhasználása: fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének 

finanszírozását.

• immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új vagy 

használt gép, berendezés, feltételeknek megfelelő kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) beszerzése, egyéb tárgyi eszköz 

beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása, energiahatékonyabb gépek, berendezések, technológiák

vásárlása, cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztések finanszírozása. 

• Hitel nagysága: max. 500 millió forint

• Futamidő: max. 120 hónap

• Nettó kamat: fix 5 %/év

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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• Felhasználása:

 agrár és nem agár célú 

 új vagy használt haszongépjármű, 

 gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is.

• Futamidő: max 7 évre igényelhetőek

• Türelmi idő:     21 hónap

• Nettó kamat: fix 5 %

• Finanszírozható összeg: max 100 millió Ft/ügylet/ügyfél, összesen maximum 1 000 millió Ft

• Saját erő:  

 nyílt végű pénzügyi lízing: nettó beszerzési érték min. 10%-a

 zárt végű pénzügyi lízing: 

 vállalkozás nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére a bruttó beszerzési érték 30%-a

 vállalkozás ÁFA visszaigénylésére jogosult a nettó beszerzési érték 10%-a és az ÁFA

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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Hitelkérelmével 
keressen bennünket
bizalommal!

Elérhetőségeink:

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 62/554-264

E-mail: szkartya@csmkik.hu

Széchenyi kártya regisztráló irodáink:

- Szeged

- Hódmezővásárhely

- Szentes

- Makó

A további részleteket megtalálja 
honlapunkon: www.csmkik.hu
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