
1. Devizanem

Devizanem HUF

2. Kamatok

Alapkamat
(alapkamat értéke minden naptári hónap 1. munkanapját megelőző 2. munkanapon 

jegyzett 1 havi BUBOR)

1 havi BUBOR

Kamatfelár 5% p.a.

Forgóeszköz hitelkamat állami támogatás nélkül
(fizetendő 10 millió Ft feletti hitelösszeg esetén és/vagy

az állami támogatásra való jogosultság elvesztésének napjától)

1 havi BUBOR

+5%+0,8% p.a.

Forgóeszköz hitelkamat állami támogatással
1 havi BUBOR

+3%+0,8% p.a.

Forgóeszköz hitelkamat elszámolásának gyakorisága havonta

Késedelmi kamat
(késedelmes teljesítés esetén az ügyfél az állami támogatásra való jogosultságát 

elveszti)

esedékesség napján érvényes ügyleti kamat állami támogatás 

nélkül + 6%

Késedelmi kamat elszámolásának gyakorisága havonta

Késedelmi kamat vetítési alapja
az esedékes, meg nem fizetett tőke-, kamat-, kezelési költség vagy 

egyéb díjtartozás összege

Késedelmi kamat felszámítása az esedékesség  napjától

3. Költségek

Kezelési költség 0,8%

Kezelési költség elszámolásának gyakorisága hitelkamat elszámolásával megegyezően

Kezelési költség vetítési alapja az igénybevett hitel napi állománya alapján

4. DíjakDíjak

Folyósítási jutalék lehívásonként, fix 10 000 Ft

Különdíj
(felszámítása a szerződésben előírt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén)

egyszeri 1%

Különdíj vetítési alapja a vállalt és teljesített számlaforgalom közötti különbözet

Különdíj esedékessége
a hitelszerződés hatályba lépésétől számított 12 havonta, ill. a 

hitelszerződés bármely okból történő megszűnése napján

Szerződéskötési díj 1,5%

Szerződéskötési díj vetítési alapja a szerződött összeg

Szerződéskötési díj esedékessége a szerződés megkötésekor

Szerződésmódosítási díj
(részleges előtörlesztés esetén is)

1,0%

5. Kezesség díja

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás éves  

díja állami támogatással
1,45%

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás éves  

díja állami támogatás nélkül
(amennyiben a kapcsolódó állami támogatásra való jogosultságát az ügyfél elveszti, 

annak összegét köteles a Banknak megfizetni)

2,2%

Állami garancia-díj támogatás
50% (de legfeljebb évente a garanciadíj vetítési alap 0,75%-

ának megfelelő mérték)

Az elszámolás gyakorisága évente

Vetítési alapja a hitelösszeg garantált része (hitelkeret 80%-a)

1. Alapszolgáltatások

2. Kiegészítő szolgáltatások

3. Elektronikus banki szolgáltatások

4. Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok

5. Forint műveletek

6. Deviza műveletek

7. Pénztári tranzakciók

8. Egyéb díjak, költségek

A mindenkor érvényes Gránit Vállalkozói Alapszámla és Gránit 

Vállalkozói Alapszámla+ kondíciói szerint

SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL

HIRDETMÉNY

Érvényes: 2011.10.12-től

I. Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó kondíciók

II. Számlavezetési kondíciók 

(A Széchenyi Kártya hitel igénybe vételére szolgáló bankszámla kondíciói)


