Széchenyi Kártya – ipartestületi igazolás
2002-ben indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek
javítását célzó Széchenyi Kártya Program, és mára a vállalkozások hitelességének jelképe lett.
A bizalmi elven alapuló, állami támogatással és banki hitelforrással megvalósított
hitelkonstrukció szakmai irányítását és a koordinációs feladatokat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által létrehozott KAVOSZ
Zrt. látja el.
A Széchenyi Kártya újszerűsége részben a különböző profilú közreműködő szervezetek – az
állam, a hitelintézetek, a kereskedelmi szövetségek, az érdekvédelmi szervezetek és
köztestületek – együttműködésében, részben pedig a szokásos banki procedúrától eltérő,
vállalkozóbarát konstrukció kialakításában rejlik. Az elektronikus adatáramlás révén
lerövidült hitelbírálati és szerződéskötési ügymenet biztosítja a gyors hitelhez jutást az
igénylő vállalkozások részére. Az igénylés feltételei a magyar kis-, és középvállalkozások
sajátosságaihoz és igényeihez igazodnak, a vállalkozók terheinek enyhítésére az állam
kamattámogatást és garanciadíj támogatást biztosít.
A Széchenyi Kártya a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák
irodáiban igényelhető. Az irodahálózatok teljes országos lefedettséget biztosítanak,
valamennyi régió vállalkozói találnak a székhelyükhöz közeli regisztráló irodát, amely a
kérelem befogadását követően továbbítja azt az ügyfél által megjelölt hitelintézet részére. A
kártyával kapcsolatos valamennyi szükséges információ a KAVOSZ Zrt. honlapján olvasható:
KAVOSZ – Széchenyi Kártya Program
A NiT Hungary a Széchenyi Kártyát igénylő ipartestületi tagok részére gyors és egyszerű
ügymenettel biztosítja a hiteligényléshez szükséges tagsági igazolást. Igazolásunk
birtokában a kérelmező vállalkozás a kártyához kapcsolódó regisztrációs díjból kedvezményt
kap.
Ipartestületi tagságról szóló igazolásunk kiadásának feltétele a lejárt tartozástól mentes,
érvényes ipartestületi tagsági jogviszony. Az igénylő kérésére, a hitelügyintézés gyorsítása
érdekében igazolásunkat faxon, vagy elektronikus formában előzetesen eljuttatjuk az
illetékes hitelkérelem-befogadó iroda, illetve az igénylő részére. Eredeti igazolásunkat
postán, vagy személyes átvétellel juttatjuk el az igénylő tagvállalkozáshoz.
Széchenyi Kártyához kapcsolódó ipartestületi igazolás iránti igényével forduljon a NiT
Hungary helyi regionális irodájának vezetőjéhez, vagy budapesti központunk szolgáltatási
csoportjához:
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A-5.
Tel.: (+36-1) 264-5040 / 252, , 254, 257 mellék
E-mail: tagszolgaltatas@nit.hu

