Széchenyi Lízing GO!
A Magyar Kormány által meghirdetett Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi
Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján
bevezetésre került a Széchenyi Lízing GO! konstrukció, amely a KAVOSZ Zrt. által működtetett
Széchenyi Kártya Program részét képezi, de azon belül elkülönült szabályok szerint működik.

Hol érhetőek el a Merkantil Bank Zrt. Széchenyi Lízing GO! finanszírozási
konstrukciói?
Személygépkocsi és kishaszongépjármű esetén a Merkantil Bank szerződött autókereskedői
partnereinél, akiket összesen több mint 1200 értékesítési ponton lehet elérni

A Széchenyi Lízing GO! az alábbi feltételekkel érhető el a Merkantil
Bankban
Finanszírozható ügyfelek köre
KKV-nak minősülő társas vállalkozások, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők, ŐCSGk, szövetkezetek és egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok
Az ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos elvárás
akár kezdő (egy teljes évvel nem rendelkező) vállalkozások is igényelhetik
Finanszírozható eszközök köre: új és használt
személygépkocsik
kis- és nagyhaszongépjárművek
Finanszírozási módok
zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
Önerő
a Széchenyi Lízing GO! előírásai szerint
Futamidő
személygépkocsi, kishaszongépjármű és motorkerékpár esetén 36 - 84 hónap
gépek, termelőeszközök és berendezések esetén 12 – 120 hónap
Ügyfél által fizetendő kamat
fix 0,5%/év
Szerződéskötési díj
a finanszírozott összeg 1,5%-a, de legfeljebb 1 500 000 Ft.
Biztosítás
Casco/vagyon biztosítás megkötése kötelező, ahol a Merkantil Bank biztosított vagy
társbiztosított vagy tulajdonos pozíciójának megjelölésével

Az igénylés fontosabb folyamatai
1. Válassza ki lízingelni kívánt eszközét a kereskedőnél és kérje a Merkantil Bank
finanszírozási ajánlatát.
2. A támogatás igénylés elindítását a Vállalkozás kezdeményezheti személyesen a KAVOSZ
Zrt. regisztráló irodáiban ( meghatalmazással a kereskedés is eljárhat az ügyfél nevében)
vagy online úton. Online regisztráció esetén is kötelező a személyes azonosítás.
3. A KAVOSZ a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján ellenőrzi, hogy a
konstrukcióban történő részvételt kizáró körülmények nem állnak-e fenn a
Vállalkozással szemben. Igényléshez kapcsolódó további részletek elérhetőek a KAVOSZ
weboldalán.
4. KAVOSZ a jóváhagyásról online értesíti a Merkantil Bankot.
5. Merkantil Bank értesítést küld a kereskedésnek vagy az ügyfélnek, hogy a lízingszerződés
megköthető
*A Merkantil Széchényi Lízing GO! finanszírozás zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukcióban érhető el KKV-nak
minősülő társas vállalkozások, ÖCSG-k, szövetkezetek és egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok számára,
ügyleti kamat és kezelési költség támogatással, amely a Széchenyi Kártya Program keretében a KAVOSZ Zrt. irodáiban
igényelhető. A Lízingbevevőnek szeződéskötési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a finanszírozott összeg 1,5%-a, de
legfeljebb 1,5 millió forint. A Lízingbevevő részéről fizetendő éves ügyleti kamat mértéke fix 0,5%. A Lízingbevevő a
kezelési költség támogatás következtében mentesül az éves fix 0,5 %-os kezelési költség megfizetése alól. A
finanszírozás minimum 36, maximum 84 hónapos futamidővel érhető el. A Lízingbevevőnek kötelező az általa
kiválasztott biztosítóval a lízingtárgyra teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás (társ)biztosítottja a
Merkantil Bank Zrt. mint lízingbeadó és tulajdonos. A Merkantil Széchényi Lízing GO! finanszírozás további
feltételeiről a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatából, a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű
Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatból és Hirdetményekből tájékozódhat, amely megtekinthető a Merkantil Bank Zrt.
honlapján vagy székhelyén, illetve a KAVOSZ Zrt. honlapján és irodáiban. A Petrányi-Autó Kft., mint közvetítő a
Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem
minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal a Petrányi-Autó Kft-hez!

