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SZÉCHENYI KÁRTYA ÚJRAINDÍTÁSI FOLYÓSZÁMLAHITEL KONDÍCIÓI 
(a hitel teljes futamidejére) 

 
1. Bírálati díj* 

Hitelkeret  bírálati díj (bruttó) További kártyák 
(társkártya) „kártya-
kibocsátási díja” / db 

1-2 MFt között 30 000,- Ft 

4 000,- Ft 

3-4 MFt között 50 000,- Ft 

5-6 MFt között 70 000,- Ft 

7-10 MFt között 90 000,- Ft 

11-15 MFt között 120 000,- Ft 

16-20 MFt között 140 000,- Ft 

21-25 MFt között 160 000,- Ft 

26-50 MFt között 180 000,- Ft 

51-75 MFt között 230 000,- Ft  

76-100 MFt között 280 000,- Ft  

101-200 MFt között  300 000,- Ft  

201-250 MFt között 320 000,- Ft  

  
A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel MAX 
hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját. 
 

2. Kamat (ügyleti kamat):         12,0%/év 
Kamattámogatás:          8,5 %/év  
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)**:       3,5 %/év 
 
Az Energiakártya termék alkonstrukcióban a kamatkondíciók az alábbiak: 

  Kamat (ügyleti kamat):         12,0 %/év 
Kamattámogatás:        11,0 %/év  
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat*):        1,0 %/év 
 

3. Kezelési költség:            2,5 %/év 
Kezelési költségtámogatás:           0,5 %/év 
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési költség**):      2,0 %/év 

 
4. Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.  

 
5. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége:  

 
Készfizető kezesség mértéke:       80% 
Kezességi díj:  

Bruttó kezességi díj  
(garantált összegre vetítve) 

 Kezességi díj támogatás Nettó kezességi díj*** 

            1,4%/év                 1%/év             0,4%/év 

* garantált hitelösszeg = hitelösszeg * (készfizető kezesség mértéke/100) 
 

6. Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a kezességi díjon kívül), a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény 
alapján (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén). 

 
7. Egyéb díjak: 

A Bankok jogosultak a rendelkezésre tartott, igénybe nem vett hitelrész után rendelkezésre tartási jutalékot 
felszámítani legfeljebb 1 %/év mértékben. 
A késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak a hitelező Bank belső szabályzatai alapján fizetendők. 
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 mértéke évi 1 %. A 
különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes. 

 
* Korábbi néven „kártyadíj”. A „bírálati díj” ill. társkártya esetén a „kártya-kibocsátási díj” megfizetése a hitel rendelkezésre bocsátásának napján, ill. ezt követően ezen dátumhoz 
képesti 365. napon (a felülvizsgálatkor) esedékes. 
** Az ügyleti kamat, a kezelési költség, a kezességi díj támogatással csökkentett mértéke. 
*** A hitelösszeg, mint a díjszámítás vetítési alapja és a hozzá kapcsolódó díjmértékek csak tájékoztató jellegű információk.  


