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* A Garantiqa a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 2021. december 22. napjáig befogadott készfizető kezességvállalási kérelmek tekintetében vállal készfizető kezességet. 
** A „bírálati díj” ill. társkártya esetén a „kártya-kibocsátási díj” megfizetése a hitel rendelkezésre bocsátásának napján, ill. ezt követően ezen dátumhoz képesti 365. napo(ko)n (a 
felülvizsgálatkor) esedékes. 
*** A bírálati díj, 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.  

SZÉCHENYI TURISZTIKAI KÁRTYA ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM KONDÍCIÓI 
 

1. Bírálati díj*/éves 

Hitelkeret  Bírálati díj (bruttó) Bírálati díjtámogatás Bírálati díj (nettó)*** 

1-2 MFt között 30 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

3-4 MFt között 50 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

5-6 MFt között 70 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

7-10 MFt között 90 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

11-15 MFt között 120 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

16-20 MFt között 140 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

21-25 MFt között 160 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

26-50 MFt között 180 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

51-75 MFt között 230 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

76-100 MFt között 280 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

101-200 MFt között 300 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

201-250 MFt között 320 000,- Ft teljes 100 % 0,- Ft 

 
A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Programhoz kibocsátott első 
bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját kivéve, ha a Bank a Vállalkozással kötött szerződésében ettől eltérően nem 
rendelkezett. 
Minden további kártya (társkártya) „kártya-kibocsátási díja” 4000,- Ft (a társkártyák kibocsátási díjához nem jár támogatás).   

 
2. Kamat (ügyleti kamat):         6,2 %/év 

Kamattámogatás:       6,2 %/év  
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)***:    0 %/év 

 
3. Kezelési költség:         0,5 %/év 

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

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

4. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezessége***:  
 
4.1  a Garantiqa Zrt. által a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében garantált* hitelszerződéseknél: 

Készfizető kezesség mértéke:       90% 
 
Kezességi díj:  

Futamidő 

Bruttó kezességi díj  
(garantált hitelösszegre 

vetítve) 

 Hitelösszegre vetítve 

Bruttó kezességi 
díj**** 

Kezességi díj 
támogatás 

Nettó kezességi díj*** 

1 éves  1,39%/év 1,25%/év 1%/év 0,25%/év 

2-3 éves 1,67%/év 1,5%/év 1%/év 0,5%/év 

 
Az Ügyfél által ténylegesen fizetendő kezességi díj a garantált hitelösszegre (szerződött hitelösszeg 90%-a) vetített bruttó 
kezességi díj Ft-ban megállapított összegének és a hitelösszegre vetített kezességi díjtámogatás Ft-ban megállapított 
összegének a különbözete. 
 
Garantiqa részére fizetendő egyéb díj (a kezességi díjon kívül), a mindenkor hatályos Garantiqa Hirdetmény alapján (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén). 

 
4.2 a Garantiqa Zrt. által csekély összegű jogcímen garantált hitelszerződéseknél: 

Készfizető kezesség mértéke:       80% 
Kezességi díj:  

Bruttó kezességi díj  
(garantált összegre 

vetítve) 

  
Kezességi díj 

támogatás 
Nettó kezességi díj*** 

1,4%/év 1,4%/év 0%/év 

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

 
5. Egyéb díjak: 

Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges értékbecslés, 
MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja, földhivatali nyilvántartási eljárási díj, valamint 
késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos 
díjak a hitelező Bank belső szabályzatai alapján fizetendők. 


