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VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN 
Érvényes 2018. január 01-től 

 

Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR 
 

 A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek 
   

Kamatfelár:  évi 8,49% 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 2,49 % 
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
 B/ Folyószámla hitelek 
  

Kamatfelár:  évi 8,49% 
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 2,49 %  
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
C/ Faktoring ügyletek 

 
Faktoring kamatfelár:   évi 8,49% 
Kezelési költség*:  0,5 %, min. 5.000 Ft/számla 

 
Az A/, B/ és C/ pontokban foglalt hitelek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a kamatfelárak a következők szerint 
módosulnak: 

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

Rendelkezésre 
tartási jutalék évi 

(%) 
1000 millió Ft felett 3,49% 0,49 % 
700 – 1000 millió Ft között 3,99% 0,99 % 
500 – 700 millió Ft között 4,49% 0,99 % 
200 – 500 millió Ft között 5,49% 1,49 % 
100 – 200 millió Ft között 6,49% 2,49 % 

 

D/ A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja keretében nyújtott 
refinanszírozott hitelek 
A hitel 2017.03.31-től nem igényelhető 

 
Kamatláb: évi 2,50% 
Hitelbírálati díj:  1% max. 190.000,-Ft, mely az első 

folyósításkor visszatérítésre kerül 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 
Késedelemi kamat: 10% 

 
A program keretében a kkv szektorba tartozó vállalatok, egyéni vállalkozások és 
őstermelők igényelhetnek hitelt. A program keretében a felajánlott fedezeti 
ingatlanok értékbecslését az ImmoBrand Kft. végzi. 
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E/ Éven túli beruházási és forgóeszköz hitelek 
 

Kamatfelár:  évi 8,99% 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 2,49 % 
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
Az E/ pontban foglalt hitelek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a kamatfelárak a következők szerint 
módosulnak: 
 

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

Rendelkezésre 
tartási jutalék évi (%) 

1000 millió Ft felett 3,99% 0,49 % 
700 – 1000 millió Ft között 4,49% 0,99 % 
500 – 700 millió Ft között 4,99% 0,99 % 
200 – 500 millió Ft között 5,99% 1,49 % 
100 – 200 millió Ft között 6,99% 2,49 % 

 
 F/ Területalapú támogatás előfinanszírozása 
 
  Kamatfelár:     3,99% - 5,49% 

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,99% 
  Hitelbírálati díj:   0,5%-1% max.95.000, ill. 190.000,-Ft 

Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 
 

 G/ Termőföld vásárlási célra nyújtott hitel 
 
  Kamatfelár:     3,99% - 6,49% 

Rendelkezésre tartási jutalék: 1,99% 
  Hitelbírálati díj:   0,5%-1% max.95.000, ill. 190.000,-Ft** 

Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft** 
 

H/ MV Zrt. által refinanszírozott Új Széchenyi Hitel 
A hitel 2016.05.09-től nem igényelhető 
 
Kamat: 
   

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

400 M Ft feletti jutalékköteles számlaforgalom esetén 4,99% 
100 M Ft - 400 M Ft közötti jutalékköteles számlaforgalom esetén 5,49% 
100 M Ft alatti jutalékköteles számlaforgalom esetén 6,49% 

 
Hitelbírálati díj:   egyszeri 50.000,-Ft 
 

 I/ Banki betét fedezete mellett nyújtott kölcsön 
 
  Referencia kamat:   Betéti kamat 
  Kamatrés:     2,0% 

Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 
Hitelbírálati díj:   0 
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J/ TakarékHitel Plusz konstrukciójú éven túli beruházási és forgóeszköz 
hitelek 

 
Referencia kamat:  3 havi BUBOR 
Kamatfelár:  a bonyolított megelőző éves 

jutalékköteles ’T’ számlaforgalom 
függvényében: 

 
Számlaforgalom Kamatfelár 

évi (%) 
1000 millió Ft felett 3,99% 
700 – 1000 millió Ft között 4,49% 
500 – 700 millió Ft között 4,99% 
200 – 500 millió Ft között 5,99% 
100 – 200 millió Ft között 6,99% 
100 millió Ft alatt 8,49% 

 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 1,49 % 
Kezelési költség:  egyszeri 1% 
GHG díj:  GHG díjszabása szerint 
Forgalom megváltási díj:  a nem teljesített forgalom után 1% 
Előtörlesztési díj:  a Bank kondíciói szerint, de 

legfeljebb 2% 
Szerződésmódosítási díj:  a módosítást követően fennálló 

hitelösszeg 2%-a 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 

 
K/ TakarékHitel Plusz konstrukciójú, az MNB Növekedési Hitelprogramja 

keretében nyújtott refinanszírozott hitelek 
A hitel 2017.03.31-től nem igényelhető 

 
Kamatláb: évi 2,50% 
Hitelbírálati díj:  1% max. 190.000,-Ft, mely az első 

folyósításkor visszatérítésre kerül 
Forgalom megváltási díj:  a nem teljesített forgalom után 1% 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 

 
A program keretében a kkv szektorba tartozó vállalatok, egyéni vállalkozások és 
őstermelők igényelhetnek hitelt. A program keretében a felajánlott fedezeti 
ingatlanok értékbecslését az ImmoBrand Kft. végzi. 

 
 L/ Állami támogatásokkal érintett, illetve pályázatokhoz kapcsolódó hitelek 
 

Hiteldíjak:  A különféle támogatásokról rendelkező jogszabályokban, illetve 
a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelően 
kerülnek meghatározásra. 

 
 M/ Kényszerhitel 
 
  Kamata:  35%
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Bankári biztosítékok 
 

 A/ Bankgarancia, bankkezesség 
 

Az A/ pont szerinti ügyletek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a díjak a következők szerint 
alakulnak: 

 
Számlaforgalom éven belüli lejárat 

esetén évi (%)  
éven túli lejárat 
esetén évi (%) 

1000 millió Ft felett 0,99 1,49 
700 – 1000 millió Ft között 1,49 1,99 
500 – 700 millió Ft között 1,99 2,49 
200 – 500 millió Ft között 2,49 2,99 
100 – 200 millió Ft között 2,99 3,99 
100 millió Ft alatt 3,99 4,49 

 
Bankgarancia, bankkezesség minimum díja: 50.000,-Ft, éven túli lejárat 

esetén 50.000,-Ft /év 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, maximum 120.000 Ft 

 
B/ Banki betét fedezete mellett nyújtott bankgarancia, bankkezesség 

 
Díja: évi 2,5%, minimum 25.000,-Ft / éven túli 

lejárat esetén 25.000,-Ft/év 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, maximum 120.000 Ft 

 
 C/ Beváltott bankgarancia 
 
  Kamata:   évi  25,99% 
  Kezelési költség:  egyszeri 2,0 % 
 
*= A követelés faktorálásra kerülő részének összegét alapul véve kerül felszámításra minden egyes számla 
esetében.  
**= Keretszerződés esetén a hitelbírálati díj és a szerződéskötési díj a hitelkeret után kerül felszámításra, a 
keret terhére kiadott egyedi hitelek után nem. 

 
Késedelmi kamat 
 

Ha bármely, a szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az 
esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles késedelmi kamatot fizetni a 
meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő 
időszakra. A késedelmi Kamat mértéke a mindenkor hatályos jogszabály alapján 
megállapított kamat. A jelenleg alkalmazott késedelmi kamat mértéke évi 6,0%. 
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Egyéb díjak, jutalékok 
(Valamennyi vállalkozói hiteltermékre vonatkozóan.) 
 

Levelezési díj  499,-Ft/levél 

Udvariassági felszólítás díja 1.499,-Ft/levél 

Felszólítási díj 3.000,-Ft/levél 

Hitelbírálati díj *   
Hitelkérelem és bankgarancia 
kérelem benyújtásakor 
fizetendő 

az igényelt hitel összegének 1,0%-a, 
de maximum 190.000,-Ft 

 

 
Kockázati kamatfelár 

 
Késedelmes tőke, kamat, illetve egyéb hitelezéssel kapcsolatos 
költség fizetés esetén –eltérő megállapodás hiányában- a Bank 
jogosult a kockázatvállalás teljes összegére kockázati 
kamatfelárat felszámítani, 31 napos késedelem esetén 1%, 
további 30-30 napos késedelem esetén további 1-1%, 
legfeljebb 5% mértékben. 
 

Prolongációs díj max. 30 napos prolongáció esetén a prolongált (halasztott) 
összeg 0,5%-a, minimum 50.000,-Ft 

 
 30 napon túli prolongáció esetén a prolongált (halasztott) 

összeg 1,0%-a, minimum 75.000,-Ft, továbbá a Bank egyoldalú 
döntéssel jogosult a kockázatvállalás teljes összegére 
kockázati kamatfelárat felszámítani ügyfélminősítéstől függően, 
1%-5% mértékben. 

 
  

Előtörlesztési díj 
Az előtörlesztett 
tőkeösszegre számítva 

részleges előtörlesztés** az előtörlesztett hitelösszeg 1,0%-
a, minimum 20.000,-Ft 

 teljes előtörlesztés** 
 

az előtörlesztés napján fennálló 
hitelösszeg 1,0%-a, minimum 

35.000,-Ft 
 

hitelkiváltás Kinizsi Bank 
által folyósított hitelből** 

2013. június 11-ig díjmentes 

 
hitelkiváltás Kinizsi Bank 
által folyósított hitelből** 

2013. június 12-től az 
előtörlesztés napján fennálló 

ténylegesen felhasznált 
hitelösszeg 0-2,0%-a*** 

 
hitelkiváltás egyéb hitelből** az előtörlesztés napján fennálló 

ténylegesen felhasznált 
hitelösszeg 3-5,0****%-a, 

minimum 150.000,-Ft 
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Szerződésmódosítási díj 
kivéve prolongáció és előtörlesztés 

az eredeti szerződéses összeg az  
5,0 millió Ft-ot nem ér el 

20.000,-Ft/ 
módosítás 

az eredeti szerződéses összeg az 
5,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

50.000,-Ft/ 
módosítás 

az eredeti szerződéses összeg a 
10,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

100.000,-Ft/ 
módosítás 

 
Zárlati költség*****  

 
3,5 ‰ 

 
Hitel/Garancia ígérvény díja 

 
kötelező ígérvény 

 
1,0%, minimum 50.000,-

Ft/ígérvény, maximum 
200.000,-Ft/ígérvény 

 nem kötelező ígérvény 0,5%, minimum 25.000,-
Ft/ígérvény, maximum 

100.000,-Ft/ígérvény 
KHR Ügyféltudakozvány díja  A BISZ Zrt. felé fizetendő mindenkori díj 

(jelenleg díjmentes) 
 

Online tulajdoni lap lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Online térképmásolat lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Ingatlan értékbecslés: Bankunk a TAX Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros 
tér 22) által készített értékbecslést fogadja el. 

*= Faktoring ügyleteknél keret megállapítás esetén csak a keretösszegre kerül felszámításra. 
** = Előtörlesztési díj beszedése kizárólag egy jogcím alapján lehetséges. 
*** = Amennyiben az előtörlesztés a hitel lejárata előtt 30 nappal történik az előtörlesztés díja 0%, 
amennyiben 30 napon túl történik, az előtörlesztés díja 2%. 
**** = Amennyiben az előtörlesztés a szerződéskötéstől számított 1 éven belül történik, az előtörlesztés díja 
5%, amennyiben 1 éven túl, de 2 éven belül történik, az előtörlesztés díja 4%, amennyiben 2 éven túl, úgy 
az előtörlesztés díja 3%. 
***** = Bankgarancia esetén nem kerül felszámításra. Faktoring ügyleteknél keretszerződés esetén csak a 
keretösszegre kerül felszámításra. Termőföld vásárlási hitelkeret esetén a keret terhére kiadott egyedi 
hitelek után kerül felszámításra, a hitelkeret után nem. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


