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A Covid hatása
Kontaktok korlátozás, mozgástér szűkülése,
halasztott munkák, átmeneti forgalomkiesés
Gazdasági aktivitás csökkenése (Szállítási
nehézségek, szállítói kapcsolatok sérülése,
tevékenység korlátozás, felfüggesztés)
Válságágazatok, bizonytalanság, bevétel
csökkenés

Válságkezelés – új finanszírozási megoldások,
könnyítések







NHP Hajrá
Garancia – termékek
Új Széchenyi termékcsalád (KAVOSZ)
MFB, EXIM termékek
Moratórium

Likviditás-Forgóeszköz
 Megoldandó kihívások lehetnek:
 Működőképesség fenntartása,
 Rezsi, alapanyag,
eszközszükséglet, stb.
 Pénzügyi stabilitás megőrzése
 Fizetőképesség és likviditás
megőrzése, fenntartása
 Munkahelyek - munkaerő megtartása

 Megoldásukban segíthet:








Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Széchenyi Turisztikai Kártya
Széchenyi Likviditási Hitel
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
EXIM Kárenyhítő Program
MFB Versenyképességi Hitel valamint
az MFB Krízis Hitel

Beruházás vs Halasztás
 Beruházások:
 modernizálás,
 korszerűsítés,
 energiahatékonyságot növelő
beruházás
 pótló beruházások

 Megoldás lehet:
 NHP Hajrá Beruházási Hitel
 Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
 EXIM Kárenyhítő Program
 az MFB Versenyképességi Hitel

Hitelkiváltás
 Meglévő magas kamatozású

 NHP Hajrá Hitel

hitelt alacsonyabb fix

 Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

kamatozású hitelre,

 Széchenyi Likviditási Hitel

 Hosszabb futamidő lehetősége,
mellyel a terhek csökkennek

 az MFB Versenyképességi Hitel

NHP Hajrá program

NHP Hajrá program
 Hitelcélok: hitelkiváltás, beruházás, lízing,
forgóeszköz
finanszírozás,
előfinanszírozás

támogatás

 Hitel összeg: 1 millió Ft - 20 milliárd Ft
 Futamidő:
 Beruházási hitel esetében max. 20 év
 Forgóeszköz hitel esetében max. 3 év

 Ügyfélkamat: maximum 2,5% p.a

 Intézményi kezesség: A hitelező döntése
alapján előírásra kerülhet

 Biztosítékok:
sztenderdek szerint

A

szokásos

banki

Széchenyi termékek

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Hitelcél:

szabadfelhasználású folyószámlahitel

(Középvállalkozások számára önállóan nem igényelhető, csak a Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitellel kombinálva, a lehívott összeg visszatöltés után
újra igénybe vehető)

Hitelösszeg:
1 – 100 millió Ft
Futamidő:
2 év (1 éves felülvizsgálat)
Ügyfélkamat:
0,1% p.a.
Kezelési költség: 0% p.a.
Intézményi kezesség: 90%
Nettó kezességi díj: 0,5%
Bírálati díj: (ügyfél által fiz. kártyadíj):15.000–280.000 Ft
Kötelező biztosíték:
 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalása,
 Tulajdonosi készfizető kezességvállalás

Széchenyi Turisztikai Kártya
 Hitelcél:
szabadfelhasználású
folyószámlahitel,
a
mindenkor hatályos SZKP Üzletszabályzatában felsorolt
tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fővagy melléktevékenységként legalább 2019. január 1. óta
végzi és ezen tevékenység(ek)ből, származott a 2019-es
üzleti évben a bevételének legalább 30%-a
 Hitelösszeg:
1 - 250 millió Ft
 Futamidő:
1, 2 vagy 3 év
 Ügyfélkamat: a Vállalkozások kamat- és kezelési
költségmentesen juthatnak hitelhez
 Intézményi kezesség: 90%
 Nettó kezességi díj:
 1 éves futamidő esetén 0,25%,
 2-3 éves futamidő esetén 0,5%
 Bírálati díj: nincs, a díjtámogatásnak köszönhetően
 Kötelező biztosíték:
 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása,
 Tulajdonosi készfizető kezességvállalás
 100 millió Ft hitelösszeg felett a hitelező döntése alapján
egyéb biztosíték is előírásra kerülhet

Széchenyi Likviditási Hitel
 Hitelcél:

szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli
finanszírozással) forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatásra
 Hitelösszeg: 1 – 250 millió Ft

 Futamidő:

3 év

 Türelmi idő: max. 9 hónap tőkére


Rendelkezésre tartási idő: 8 hónap

 Ügyfélkamat:

0,2% p.a.

 Kezelési költség: 0% p.a.
 Intézményi kezesség: 90%
 Nettó kezességi díj:

0,5%

 Szerződéskötési díj: 1% de max. 1.000.000 Ft
 Kötelező biztosíték:
• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása,
• Tulajdonosi készfizető kezességvállalás

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
 Hitelcél:

munkabér
megelőlegezésre,
személyi
jellegű
ráfordításokra, ill. bármely egyéb személyi jellegű kifizetésekre,
juttatásokra








Hitelösszeg: 1 millió Ft – 750 millió Ft, feltételekkel
Futamidő: 2 év
Türelmi idő: 9 hónap (tőkére)
Rendelkezésre tartási idő: 8 hónap
Ügyfélkamat: 0,1% p.a.
Kezelési költség: 0% p.a.

 Intézményi kezesség:

90%

 Nettó kezességi díj: 0,5%
 Szerződéskötési díj: 0,5% de max. 1.000.000 Ft
 Kötelező biztosíték:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása,
Tulajdonosi készfizető kezességvállalás

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
 Hitelcél: Beruházás és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás. A hitel
célja lehet még részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása, vagy akár
fennálló beruházási hitel kiváltása.
 Hitelösszeg: 1 millió Ft – 1 000 millió Ft, feltételekkel (saját erő minimum 10%)

 Futamidő:

6 év átmeneti támogatás esetén
10 év csekély összegű támogatás esetén
 Türelmi idő: 24 hónap (tőkére)

 Rendelkezésre tartási idő: 8 hónap
 Ügyfélkamat: 0,5% p.a
 Intézményi kezesség: átmeneti támogatás esetén 90%
csekély összegű támogatás esetén 80%

 Nettó kezességi díj:
összegre)

átmeneti támogatás esetén 1% (hitelösszegre)
csekély összegű támogatás esetén 0,3% (garantált

 Szerződéskötési díj: 1,5% de max. 1.500.000 Ft
 Folyósítási jutalék: 15.000 Ft
 Kötelező biztosíték:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása,
Tulajdonosi készfizető kezességvállalás
Tárgyi fedezet (alapvetően a beruházás tárgya)

MFB Konstrukciók

MFB Krízis Hitel
 Jogosultak:

A programot Pénzügyi Vállalkozásokon keresztül
a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező induló vagy meglévő
mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és cégek, őstermelők,
szövetkezetek is igényelhetik.

 Hitelcél: beruházás, forgóeszköz, beruházási hitel kiváltás
 Hitelösszeg: 1 millió Ft – 150 millió Ft
 Saját erő: beruházási hitel esetében 10%, egyéb esetben 0%
 Futamidő:
• Beruházási hitel esetén: 1 év és 1 nap – max.10 év
• Forgóeszköz hitel esetében: 1 év és 1 nap – max. 3 év

 Türelmi idő:
• Beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén 2 év
• Forgóeszköz hitel esetén 1 év

 Rendelkezésre tartási idő:
• Beruházási hitel esetén max. 2 év
• Beruházási hitelt kiváltó hitel esetén max. 3 hónap
• Forgóeszköz hitel esetén max. 1 év
 Kamat: max. 2,5 % p.a

 Állami kezesség: 80%
 Állami kezességvállalás díja: 0,1 %

MFB Versenyképességi Hitelprogram
 Hitelfelvevők: Kis-Közép-és nagyvállalatok
 Hitelcél: Beruházás, forgóeszköz finanszírozás,
hitelkiváltás, részesedés vásárlás finanszírozás

 Hitelösszeg:
Forgóeszköz hitel esetén:1 milliárd Ft–5 milliárd Ft
Egyéb esetben: 1 milliárd Ft–10 milliárd Ft
 Devizanem: forint, euro

 Saját erő:
 Beruházási hitel esetén 25%
 Forgóeszköz hitel esetén 0%
 Futamidő: forgóeszköz hitel esetén min. 1 év - max.
5 év, egyéb esetben max 15 év
 Türelmi idő:
max. 24 hónap
 Rendelkezésre tartási idő:
max. 24 hónap
 Kamat: piaci kamatozású (mértéke függ a
finanszírozás módjától)
 Állami kezesség: 80%
 Állami kezesség díja: 0,1 %

KKV Technológia Hitelprogram














MFB Ponton keresztül elérhető
Hitel felvevő: mikro-, kis- és középvállalkozások
Hitelcél:
eszközbeszerzés,
korszerű
termék-

és
bővítés

szolgáltatásfejlesztési képesség megteremtése,
támogatás
Hitelösszeg: min. 1 millió Ft – max. 150 millió Ft,
feltételekkel (kezdő és KATA adózású vállalkozásnak max. 25
millió Ft) 2020.december 31-ig igényelhető
Saját erő: minimum 10%
Futamidő: A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti
amortizációjának végéig az az amortizációs kulcs
függvényében 2 -7 év.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított 6
hónap
Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés
megkötésétől számított legfeljebb 3–18 hónap, ami indokolt
esetben 6 hónappal meghosszabbítható
Kamat : 0%

EXIM konstrukció

EXIM Kárenyhítő Hitelprogram
 Hitelcélok: beruházás, lízing, forgóeszköz finanszírozás
 Hitel összeg: Forgóeszközhitel esetében maximum a vállalkozás 2019.
évi bérköltségének kétszerese, vagy a 2019. évi árbevételének 25%-a.

 Futamidő:
 Beruházási hitel esetében max. 6 év
 Forgóeszköz hitel esetében max. 3 év

 Devizanem: HUF / EUR / USD
 Kamat:

HUF hitel esetén 0,1% - 2,3%
EUR hitel esetén 0,1% - 1,69%
USD hitel esetén 2,25% - 4,0%
1 éven belüli EUR és 3 éven belüli HUF alapú hitel esetén

fix 0,1% kamat (max. 20 millió forintig)

Tőkeprogramok
MFB - Hiventures
KKV Mentő Tőkeprogram
Alacsony fedezetű KKV-k részére,

Tartozások

rendezésére,

következő

hónapok

negatív

működési cash-flow-jának fedezésére, fennálló esedékes
hitel- és kamattartozás törlesztésére

Startup Mentő Tőkeprogram
Fedezettel nem rendelkező innovatív cégeknek
Már a kockázati tőkealapok portfoliójában lévő startup
vállalkozások gyors finanszírozása

Krízis Tőkeprogram I
KKV-k és/vagy nagyvállalatok részére,
Reorganizációra

és

restrukturálásra,

vállalat-

ingatlanfelvásárlásra, beruházásra vagy fejlesztésre

és

Garancia Programok
Garantiqa Krízis Garanciaprogram
AVHGA Krízis Garanciaprogram
KKV-k és nagyvállalatok részére,
Folyószámlahitelekhez,
forgóeszközberuházási hitelekhez nyújt garanciát
Kezesség mértéke: max. 90 %

és

Garantiqa Investment Krízisgarancia
KKV-k részére, kizárólag beruházások mellé,
max.
10
éves
futamidejű
hitelekhez
igényelhető
Kezesség mértéke: max. 80 %
Kezességvállalás maximuma 2,5 millió EUR

MFB Vis Maior Garanciaprogram
KKV-k és nagyvállalatok részére,
1 milliárd forinttól nyújt hitelhez kapcsolódó
garanciát
Kezesség mértéke: max. 90 %

Köszönöm a figyelmet !

