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1.

A Sopron Bank ZRt.

A Sopron Bank Zrt. regionális bankként a nyugat-magyarországi régióban tevékenykedik. 2003-ban
az osztrák Bank Burgenland alapította, majd 2006-ban a két bank a Grazer Wechselseitige
Versicherung AG (GRAWE) tagjává vált.
A Bank Burgenland regionális pénzintézetként mőködik, elsısorban a térségben élı Ügyfeleknek, az
ottani cégeknek kínálja szolgáltatásait. A kilencvenes években túlnıtte határait, így Magyarországra is
kiterjesztette tevékenységét.
Az osztrák GRAWE Közép- és Kelet-Európa számos országában jelen van biztosításokkal és
pénzügyi szolgáltatásokkal. Az idık folyamán nemzetközi konszernné nıtte ki magát, mely 1828 óta
biztos pont a pénzügyekben. A sokrétő tapasztalattal és megbízható pénzügyi háttérrel rendelkezı
csoport tagjaként a Sopron Bank még intenzívebben fejlıdik.

A Sopron Bank fiókhálózata a nyugat-magyarországi régióban az osztrák határtól egészen a Balatonig
húzódó területen található, illetve jelen van Budapesten is. 2010-ben a banknak 17 %-os növekedést
sikerült elérnie az elızı évhez képest.
Az ügyfélforgalmat ugyanakkora mértékben határozzák meg a cégek, mint a magánszemélyek.
Magánszemélyeknek nyújtott szolgáltatások közül a hitelek emelkednek ki, azonban emellett az
ügyfelek megtakarítási, befektetési és öngondoskodási célt szolgáló termékek és kedvezı kondíciójú
számlacsomagok közül is választhatnak. A www.sopronbank.hu oldal folyamatos tájékoztatást nyújt az
aktuális akciókról, és az ugyanitt elérhetı Netbank szolgáltatás segítségével a banki ügyek
naprakészen intézhetıek.
A bank a vállalati üzletágban elsısorban a kis- és középvállalkozásokat célozza meg, Legkeresettebb
termékek a vállalkozásoknak nyújtott folyószámla-, forgóeszköz-, illetve beruházási hitelek.
A Sopron Bank legfıbb értékei a közvetlen és ügyfélbarát kiszolgálás, mely a lapos szervezeti
struktúrának köszönhetıen a gyorsasággal is párosul. A döntések helyben születnek, így felgyorsul az
ügyintézés.
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2.

Fejlıdés 2003-2010
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3.

2010-es adatok

(eHUF-ban)
ÉVES
ESZKÖZÖK (aktívák)

2010/12/31

1. Pénzeszközök

1,696,173

2. Állampapírok

8,862,514

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések

2,127,841

4. Ügyfelekkel szembeni követelések

82,203,493

5. Részvények, részesedések befektetési célra
6. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

10,000
969,810

7. Immateriális Javak

14,913

8. Tárgyi eszközök

748,885

9. Egyéb eszközök

425,395

10. Aktív idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

277,345
97,336,368

ÉVES
FORRÁSOK (passzívák)

2010/12/31

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

60,581,620

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

28,641,918

3. Egyéb kötelezettségek

524,287

4. Passzív idıbeli elhatárolások

492,981

5. Céltartalékok

179,900

6. Jegyzett tıke

2,060,000

7. Jegyzett de még be nem fizetett tıke (-)
8. Tıketartalék
9. Általános tartalék
10. Eredménytartalék (+-)

0
4,725,000
60,681
-180,433

11. Lekötött tartalék

0

12. Értékelési tartalék

0

13. Mérleg szerinti eredmény (+-)
FORRÁSOK ÖSSZESEN

250,414
97,336,368

6

4. A

bank vezetısége

Andrea Maller-Weiß, a Sopron Bank elnöke

Thomas Radil, a Sopron Bank igazgatósági tagja
1965-ben született, Bécsben
Miután befejezte tanulmányait a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetemen az Infra
International cégnél dolgozott, 1993-tól a cég budapesti kirendeltségén. 1995ben átvette a Maculan International kelet-európai projektfejlesztési részlegének
vezetését majd 1996-tól a Raiffeisen Property Invest kelet-európai
projektfinanszírozásáért és ingatlanfejlesztéséért volt felelıs. A Bank Burgenland
Rt-nél 2000-tıl vezetette a Befektetési osztályt, a különféle leányvállalatok
ügyvezetıjeként és cégjegyzıjeként funkcionált. 2002-tıl a Sopron Bank Zrt.
Igazgatóságának kijelölt elnöke, ezt követıen vezérigazgatója.

Pohner Anikó, a Sopron Bank igazgatósági tagja
1967-ben született, Tatabányán
Miután befejezte tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a
székesfehérvári Videoton-Sel Kft.-nél dolgozott. 1991-tıl az OTP Bank
befektetési osztályán alkalmazták, majd 1993-tól az OTP Alapkezelı Rt.
vezérigazgatója. 2003-tól a Boston Consulting Group irodájának tanácsadója, és
2006. december óta a Sopron Bank Zrt. igazgatósági tagja.
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5. Fiókhálózat
SOPRON Központ és központi fiók
9400 Sopron, Kossuth L. u. 19.
Tel: +36 99/513 000
SOPRON Belvárosi fiók
9400 Sopron, Várkerület 90.
Tel.: +36 99/513 850

BALATONFÜRED
8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.
Tel.: +36 87/581 120

MOSONMAGYARÓVÁR
9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 3.
Tel.: +36 96/577 580

BUDAPEST II.
1023 Budapest, Lajos u. 4-6.
Tel.: +36 1/336 3140

SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Tel.: +36 22/510 100

BUDAPEST V.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Tel.: +36 1/327 9070

SZOMBATHELY
9700 Szombathely, Király u. 37.
Tel.: +36 94/506 670

GYİR
9022 Gyır, Kisfaludy u. 44.
Tel.: +36 96/524 050

VESZPRÉM
8200 Veszprém, Szabadság tér 8.
Tel.: +36 88/620 400

KESZTHELY
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Tel.: +36 83/515 090

ZALAEGERSZEG
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 29-31.
Tel.: +36 92/549 890

KİSZEG
9730 Kıszeg, Várkör 6.
Tel.: +36 94/562 030
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6. Számlavezetés
A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY
A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A1) Vállalati kondíciók
a 2010. szeptember 21-ét követıen nyitott számlákra vonatkozóan

A Sopron Bank Zrt. vállalkozások forint- és devizaszámlája, és az egyéb
szolgáltatások után fizetett, díjak, jutalékok és költségek mértékérıl, felszámított
kamatokról.
A hatályba lépés dátuma: 2012. január 3.
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I. Számlavezetési kondíciók
Forint fizetési forgalom és forint pénztári tranzakciók – számlacsomagok
Feltételes
számlafenntartási havi díj
1, 2

Nyitáskor befizetendı
összeg
Forintterhelés elektronikus
úton (GIRO átutalás)
Forintterhelés manuális
feldolgozás (GIRO
átutalás)
Bankon belüli átutalás
elektronikus úton
Bankon belüli átutalás
manuális feldolgozás

Vállalkozói

Üzleti

Extra

Prémium

500 Ft

1.400 Ft

3.500 Ft

7.500 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

0,20%
min 180Ft
max 12.000 Ft
0,30%
min 220 Ft
max 15.000 Ft

0,14%
min 120Ft
max 12.000Ft
0,22%
min 150 Ft
max 15.000 Ft

0,10%
min 100Ft
max 12.000Ft
0,20%
min 150 Ft
max 15.000 Ft

0,08%
min 80Ft
max 8.000Ft
0,15%
min 120 Ft
max 15.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,10%
min 100 Ft
max 5.000 Ft

0,10%
min 100 Ft
max 5.000 Ft

0,10%
min 100 Ft
max 5.000 Ft

0,10%
min 100 Ft
max 5.000 Ft

VIBER átutalás

0,50% min. 10.000 Ft, max. 100.000 Ft

Egyedi inkasszó
kezdeményezése
Csoportos beszedési
megbízás
kezdeményezése
Csoportos beszedés
jóváírása
Csoportos beszedés
terhelése
Bank Burgenlandnál
vezetett számlára indított
forint átutalás
Csoportos átutalási
megbízás

500 Ft / db
50 Ft / db
0,115%, min. 20 Ft
0,115%, min. 20 Ft
0,10%, min 100 Ft, max 5.000 Ft
0,115%, min. 100 Ft, max. 15.000 Ft

Állandó átutalási megbízás

0,115%, min. 200 Ft, max. 15.000 Ft

Átvezetés az Ügyfél
számlái között

Költségmentes

Postai kifizetés terhelése

A Magyar Posta által felszámolt jutalék + 50 Ft / tétel

Postai befizetés jóváírása

A Magyar Posta által felszámolt jutalék + 50 Ft / tétel

Forint készpénzfelvétel
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Forint készpénz befizetés

0,30%
min 220 Ft
max 15.000 Ft
0,03%
min 50 Ft
max 15.000 Ft

0,22%
min 150 Ft
max 15.000 Ft
0,03%
min 50 Ft
max 15.000 Ft

0,20%
min 150 Ft
max 15.000 Ft
0,03%
min 50 Ft
max 15.000 Ft

0,15%
min 120 Ft
max 15.000 Ft
0,03%
min 50 Ft
max 15.000 Ft

A számlák kamatozására a Bank betéti Hirdetménye (Vállalati látra szóló kamatok) az irányadó.

1

A rendszer akkor számítja fel, ha a győjtött tételdíjak összege az adott idıszak alatt nem éri el a felszámítandó összeget.
AKCIÓ: A 2010. december 1-jét követı új számlanyitások esetében a Bank a számlavezetési díjat 2011. március 11-ig
jóváírja. A kedvezmény vállalkozásonként 1 db forint számlára érvényesíthetı. Az akció 2011. február 28-ig tart.
3
Az 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz felvételi szándék, a felvétel elıtti 2 banki munkanappal jelentendı be a Banknál.
2
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Deviza fizetési forgalom4, 5 és valuta pénztári tranzakciók
Deviza számlafenntartási havi díj

10 €

Deviza terhelés elektronikus úton

0,12% min 8 €, max 100 €

Deviza terhelés manuális feldolgozás

0,16% min 10 €, max 100 €

Deviza terhelés elektronikus úton STEP2
Deviza terhelés man. feldolgozás STEP2

6

0,10% min 6 €, max 100 €

7

0,15% min 8 €, max 100 €

Deviza terhelés Bankon belül elektronikus
8
úton
Deviza terhelés Bankon belül manuális
9
feldolg.
Bank Burgenlandnál vezetett számlára
indított átutalás
Deviza jóváírás
Valuta készpénzfelvétel

0€
0,15% min 8 €, max 100 € - mely akciós jelleggel: 8 €

10

0,08% min 6 €, max. 40 €
0,02% min 8 €, max 100 €

11

Valuta készpénz befizetés

0,30% min 1 €, max 200 €
12

0,03% min 1 €, max 200 €

Az Extra és a Prémium csomagokhoz igényelhetı kedvezmények kondíciói:
A kedvezményes szolgáltatás mértéke
Prémium+ modul
(a Prémium csomaghoz
igényelhetı)
Prémium++ modul
(a Prémium csomaghoz
igényelhetı)
Pénztári modul
Deviza modul
Deviza+ modul
Elektronikus modul

A modul havi
díja

20 % kedvezmény a forint átutalás %-os mértékére

2.100 Ft

35 % kedvezmény a forint átutalás %-os mértékére

5.700 Ft

20 % kedvezmény az összes pénztári tranzakció
(befizetés és készpénz felvét) %-os mértékére
30 % kedvezmény a deviza tranzakciók (jóváírás és
átutalás) %-os mértékére
40 % kedvezmény a deviza tranzakciók (jóváírás és
átutalás) %-os mértékére
30 % kedvezmény az elektronikus csatornákon indított
forint és deviza tranzakciók %-os mértékére

1.900 Ft
14 €
28 €
5.200 Ft

4

A Bank a következı devizanemekben vezet bankszámlát: EUR, CHF, GBP, USD.
A devizák közötti konverziót magába foglaló fizetési mőveletek esetében a Bank a számla terhelése ill. a jóváírása
értéknapján, a teljesítés idıpontjában jegyzett T napos deviza sztenderd árfolyamot alkalmazza.
6
A STEP2 átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max. 50.000 EUR
összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létezı BIC kód (= SWIFT kód)
megadásával.
7
A STEP2 átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max. 50.000 EUR
összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létezı BIC kód (= SWIFT kód)
megadásával.
8
Azonos devizanemő megbízás.
9
Azonos devizanemő megbízás.
10
Az akció visszavonásig érvényes.
11
5.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék min. 2 banki munkanappal, 10.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék a
felvételt megelızı min. 5 banki munkanappal jelentendı be a Banknál.
12
A Bank EUR érmék közül kizárólag 1 és 2 címlető érméket fogad el. Egyéb valuták (EUR, CHF, GBP, USD) esetében
kizárólag papírpénzt forgalmaz.
5
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II. Egyéb díjak

Egyéb díjak, kivonatküldés, igazolás, elektronikus szolgáltatások, késedelmi kamat
Kivonatküldés gyakorisága

Ügyfél igénye szerint: naponta, hetente, havonta
/Alternatív cím beállításának lehetısége/

Számlavezetési díj

15 Ft / tétel

Bankszámlakivonat pótlása külön kérésre

1.000 Ft / kivonat

Bankinformáció

4.000 Ft

Fiókban maradó számlakivonat tárolási díja

99 Ft / kivonat / hó

Felszólító levél

600 Ft / db

Igazolás

2.000 Ft / db

Felhatalmazó levél befogadása

2.000 Ft / db

Csomagváltás díja

13

8.000 Ft

SoproNetB@nk szolgáltatás

Költségmentes

SoproNetB@nk jelszó blokkolás,
feloldása/letiltás/jelszó pótlás díja

500 Ft / alkalom

Business Terminal

5.000 Ft egyszeri díj + 1.000 Ft / hó

SMS szolgáltatás

300 Ft / hó + 30 Ft / üzenet

Késedelmi kamat

A jegybanki alapkamat kétszerese

SWIFT levelezés, deviza utalás esetén SWIFT
másolat, külön levelezés, sürgetés vagy IBAN és
SWIFT kód hiánya

8€

Hibás egyedi azonosító megjelölése miatt (ügyfél
hibájából) hibásan teljesített átutalás összegének
visszaszerzési kísérlete a Bank által

Az összeg 0,5%-a, minimum 20 000 Ft

Megbízás visszavonása

14

1.000 Ft

15

Zsákos befizetés

0,02% min 250 Ft, max. 20.000 Ft

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett

1,40%

13

A 2010. szeptember 21. elıtt nyitott számlákról az új számlacsomagok valamelyikére történı váltás díjmentes.
A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelızı napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási
határidıig köteles elfogadni, kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidıig
fogad el. A befogadási határidıket a „Teljesítési határidık a pénzforgalmi szolgáltatásoknál” címő Hirdetmény (a Pénzforgalmi és
bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete) tartalmazza.
15
Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelızı napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidıt megelızı
visszavonás esetén ingyenes.
14

12

Deviza fizetési forgalommal és pénztári mőveletekkel kapcsolatos egyéb hirdetmények
Idegen bankköltség
Megbízás visszavonása

16

17

Ténylegesen felmerült idegen bankköltség
16

2.000 Ft

17

Zsákos befizetés

0,20% min 1 €, max 100 €

Valutaváltás valutáról forintra

Valuta vételi árfolyam alkalmazásával

Valutaváltás valutáról valutára

Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával

Valutaváltás forintról valutára

Valuta eladási árfolyam alkalmazásával

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett

1,40%

Címletváltás forint és valuta esetében

A pénztáraink a pénzérmét és a bankjegyet – címletenként legfeljebb
100 darabot – más címlető pénzérmére, illetıleg bankjegyre díj-,
jutalék- és költségmentesen átváltják.
Ezen darabszám felett a címletváltás díja 1%.

A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelızı napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási
határidıig köteles elfogadni. A befogadási határidıket a „Teljesítési határidık a pénzforgalmi szolgáltatásoknál” címő Hirdetmény
(a Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete) tartalmazza.
Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelızı napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidıt megelızı
visszavonás esetén ingyenes.
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III. Széfszolgáltatással kapcsolatos díjak
Kártérítési
felelısségvállalás
felsı határa
250.000 Ft

Díjmérték: Ft / hó ÁFA nélkül
Kis mérető széf
esetén

Közepes mérető
széf esetén

Nagy mérető széf
esetén

Esedékesség:

800 Ft

1.200 Ft

1.600 Ft

Szerzıdés szerint

Fenti összeget meghaladó kiegészítı biztosítás díja millió forintonként 250 Ft.
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az ÁFA mértéke 27%.
Pl.: közepes mérető széf bérlése 4.250.000 Ft kártérítési felelısségvállalással: 1.200 Ft + 4*250 Ft = 2.200 Ft +
ÁFA.
A Sopron Bank igény szerint lehetıséget nyújt a fenti összeghatárt meghaladó széfbérleti szerzıdés
megkötésére is. Ilyen esetben a széf méretétıl függetlenül a díjat a szerzıdésben kell meghatározni.
Széf mérettáblázat:
Kis méret
Közepes méret
Nagy méret

0 – 80 mm magasságig
80 – 200 mm magasságig
200 mm magasságtól

Ügyfél által átvett kulcsok letéti ırzésének díja: 500 Ft + ÁFA / hó, mely abban az esetben fizetendı, ha az
Ügyfél az általa átvett széfkulcsot a Banknál letétbe helyezni
Egyéb költségek: A széf kulcsának elvesztése és díj nemfizetés miatt felmerülı költségek – együttesen
legfeljebb 50.000 Ft + ÁFA mértékig – a Bérlıt terhelik. Az összeg tartalmazza az új kulcsok beszerzésével, a zár
cseréjével kapcsolatos költségeket, valamint az adminisztrációs és ügyintézési költséget.
Felelıs ırzés költségtérítése: 500 Ft + ÁFA / hó, mely a Széf-feltörést követı felelıs ırzésbe vétel esetén,
megkezdett naptári havonként esedékes.
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IV. Elektronikus szolgáltatások HelpDesk elérhetısége, letiltáshoz
használható telefonszámok
A Bank az alábbi táblázatban felsorolt fizetési megbízásokat fogadja el a szolgáltatásra hatályos
szerzıdéssel rendelkezı ügyfelektıl, a szerzıdésben foglaltak szerint:
SoproNetb@nk

SMS

BT

x

az elıre meghatározott
célszámlákra Ft összeg
utalása

x

Egyszeri megbízások
Átvezetés saját számlák között
HUF átutalási megbízás (GIRO)
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HUF átutalási megbízás (VIBER)

x

19

x

Postai csekk átutalás
Csoportos átutalás (HUF)

x

x
csak fájl importálással

x

Bankon belüli deviza átutalási megbízás

x

x

Bankközi deviza átutalási megbízás

x

x

Betét lekötés

x

x

Betét feltörés

x

x

Tartós megbízások
Tartós megbízás rögzítése forintszámlára

x

Tartós megbízás módosítás

x

Tartós megbízás megszüntetés

x

Beszedés
Csop. beszedés új felhatalmazás rögzítése

x

Csop. beszedés felhatalmazás módosítása

x

Csop. beszedés felhatalmazás megszüntetése

x

Szolgáltatói beszedés visszautasítása
Csoportos beszedés (HUF)

x

x
x

csak fájl importálással

Beszedési megbízás

x

IV. 1. HelpDesk szolgáltatás elérhetısége:
(Netbankkal és Business Terminállal kapcsolatos problémák esetére)
Hétköznap 8:00 - 22:00-ig,
Szombaton 8:00 - 20:00-ig állunk szíves rendelkezésükre!
Elérhetıségeink
e-mailben: HelpDesk@sopronbank.hu
telefonon: 99/513-036 vagy 40/513-000 (helyi tarifával hívható szám). Menübıl közvetlenül: 1-4 .
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GIRO átutalás: a GIRO Zrt. által elszámolt átutalás (másik banknál vezetett számlára), amelynek jellemzıje, hogy a
kedvezményezett számlája a fizetı fél számlájának terhelését követı munkanapon kerül jóváírásra.
VIBER átutalás: kiemelt fontosságú átutalás (másik banknál vezetett számlára), amely esetében a fizetı fél számlájának
terhelését követıen néhány órán belül jóváírásra kerül a kedvezményezett számlájára is. Gyorsasága miatt rendszerint jóval
költségesebb, mint a GIRO utalás!
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IV. 2. SoproNetB@nk,SMS szolgáltatás, Business Teminál letiltása:
HelpDesk: 99/513-036
Személyesen:
a Sopron Bank Zrt. bármelyik fiókjában munkaidıben:
hétfı-szerda
08:00 – 15:30
csütörtök
08:00 – 16:30
péntek
08:00 – 14:00

VII. 3. Bankkártya letiltás:
Személyesen (módosítás és reklamáció esetén is):
a Sopron Bank Zrt. bármelyik fiókjában munkaidıben:
hétfı-szerda
csütörtök
péntek

08:00 – 15:30
08:00 – 16:30
08:00 – 14:00

Telefonon:
•

a Magyarországi Volksbank Zrt. Call Centerénél munkanapokon 08:00 és 20.00 óra között, szombaton és
vasárnap 09:00 és 16:00 óra között
belföldrıl a 06 40 41 42 43-as telefonszámon,
külföldrıl a +36 1 411 4200-as telefonszámon,
mobiltelefonról bel- és külföldrıl egyaránt a +36 30 633 4243-as telefonszámon

a Giro Bankkártya Zrt. 7x24 órás ügyfélszolgálatánál a 06 1 421 2299-es telefonszámon.

7. Rövid

és hosszúlejáratú HITELEK
forintban és devizában

Rövid lejáratú hitelek: Forint, Euro, vagy Dollár alapú folyószámla-, forgóeszköz-, vagy akár rulírozó
hitelek
Hosszú lejáratú hitelek: Forint, Euro vagy Dollár alapú forgóeszköz-, beruházási, illetve projekthitel

Rövid lejáratú hitelek
Folyószámla hitel
A folyószámlahitel ügyfeleink átmeneti likviditási zavarainak áthidalására és a likviditás hatékony
kezelésére szolgál. A hitel igénybevétele automatikusan történik, amennyiben ügyfelünk elszámolási
egyenlege nem elegendı az aktuális fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

Forgóeszközhitel
Forgóeszköz finanszírozás illetve a hitelkérelemben megjelölt célra vehetı igénybe (pl. export, import
finanszírozás, ÁFA finanszírozás, készletfinanszírozás).

Rulírozó forgóeszközhitel
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Rulírozó módon felhasználható hitel, ami azt jelenti, hogy a végsı lejáraton belül a törlesztésre került
összegek újra igénybe vehetık. Roll-Over hitel esetén - törlesztés után - a hitel többszörösen
felvehetı a futamidın belül, törlesztés után.

Hitelfeltételek
Hitelkeret

Egyedi elbírálás alapján

Devizanemek

HUF, EUR, USD

Igénybevevık köre

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Igénylés módja

Munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást a szükséges
dokumentumokról

Futamidı

max. 1 év

Költségek, díjak

az igénybe nem vett kölcsön összege után 0,25-1 %
rendelkezésre tartási jutalék illetve kezelési költség és / vagy
folyósítási jutalék

Kamat

a mindenkori kondíciós lista alapján; a kamat alapja az 1,3 havi
BUBOR / LIBOR + az ügyfél minısítésétıl függı kamatfelár. A
kölcsön kamata havonta fizetendı!

Hosszú lejáratú hitelek
Forgóeszközhitel
Ügyfeleink tartós forgóeszközhiányainak pótlására szolgál (pl. export, import finanszírozás, tartós
készletfinanszírozás)
Futamidı: Maximum 5 év.

Beruházási hitel
Fejlesztési, beruházási célra adható hitel. Belföldi és import költségek egyaránt finanszírozhatók.
Futamidı: A beruházási terv alapján számított idı, de max. 15 év.

Projekthitel
Termék értékesítésére vagy elıállítására létrejövı üzleti vállalkozás finanszírozására szolgál, ahol a
finanszírozott projekt számvitelileg és fizikailag is elkülöníthetı a társaság egyéb tevékenységétıl,
illetve olyan cégek finanszírozása, amelyek külön a projekt megvalósítására jöttek létre.

Hitelfeltételek
Hitelkeret

Egyedi elbírálás alapján

Devizanemek

HUF, EUR, USD

Igénybevevık köre

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Igénylés módja

Munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást a szükséges
dokumentumokról

Költségek, díjak

Az igénybe nem vett kölcsön összege után 0,25-1 %
rendelkezésre tartási jutalék illetve kezelési költség és / vagy
folyósítási jutaléka mindenkori kondíciós lista alapján; a kamat
alapja az 1, 3, 6, 12 havi BUBOR / LIBOR + az ügyfél
minısítésétıl függı kamatfelár. A kölcsön kamata havonta
fizetendı!
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8.

Támogatott hitelek

Új Széchenyi Hitel
Az Új Széchenyi Hitel Program keretében segítünk lendületbe hozni vállalkozását,
árfolyamkockázattól mentes, kiemelkedıen kedvezı kamatozású forint finanszírozással.
Hitelcél
Tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bıvítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz
finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország), tevékenység bıvítés, gazdasági tevékenység
beindítása.
Hitelfelvevık köre
•

mikro-, és kisvállalkozások

•

a hitel igénybevételével a hitelfelvevı nem lépi túl a de minimis korlátot

•

mindeddig nem tudott bekerülni a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb
okokból)

•

hitelképes

•

min. 20% önerıvel rendelkezik (beruházási hitel esetén)

Hitelkeret
Maximum 50 millió Ft
ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL 50 millió forintig, 0% önerıvel
Finanszírozható projektek
•

Olyan nyilvántartott eszközök finanszírozása, amelyek egy termelési ciklus során jellemzıen
elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az elıállított új termék részévé válik.

•

A forgóeszköz finanszírozás kizárólag tevékenységbıvítéshez kapcsolódhat.

•

Tevékenységbıvítésnek minısül: készletek bıvítése, új munkaerı alkalmazása, a nyújtott
szolgáltatások bıvítése, technológiakorszerősítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz
beszerzése), meglévı üzleti infrastruktúra bıvítése, új partnerrel (szállító/vevı) való
együttmőködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbıvítés, új
gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Forgóeszközhitel
Kamat

A jelenlegi akció keretében a kölcsön kamatlába maximum 6,9%. Jó minısítéső
vállalkozásoknak további kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidıre. Az
akció visszavonásig érvényes.

Saját erı
elvárás

0% önerı

Futamidı

maximum 36 hónap

Türelmi idı

maximum 2 hónap

Hitelbírálati
díj

egyszeri 50.000 Ft
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ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL 50 millió forintig, 20% önerıvel
Finanszírozható projektek
•

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb
beruházások finanszírozása

•

Meglévı üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bıvítése és/vagy fejlesztése

•

Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbıvítéshez, vagy beruházáshoz
kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelı forgóeszköz-beszerzések
finanszírozását is

•

Beruházási és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az
adott projekten belül a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes folyósított
hitelösszeg 30%-át

•

Ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére

Beruházási hitel
Kamat

A jelenlegi akció keretében a kölcsön kamatlába maximum 6,9%. Jó minısítéső
vállalkozásoknak további kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidıre. Az
akció visszavonásig érvényes.

Saját erı
elvárás

20% önerı

Futamidı

maximum 120 hónap

Türelmi idı

maximum 24 hónap

Hitelbírálati
díj

egyszeri 50.000 Ft

9. Bankgaranciák
Hitelfeltételek
Hitelkeret

Egyedi elbírálás alapján, az Ügyféllel egyeztetve

Devizanemek

HUF, EUR, USD, CHF

Igénybevevık köre

Gazdasági társaságok, vállalkozók

Igénylés módja

Munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást a szükséges dokumentumokról

Futamidı

egy éven belüli és egy évet meghaladó futamidı is lehetséges

Költségek, díjak

Garanciadíj: 0,5 % - 4,5 %-ig, min. 5.000,- Ft

Kamat

Kamat felszámítására csak abban az esetben kerül sor, ha a garanciát be
kell váltani. Ez esetben a beváltáskor érvényes 6 havi illetve 1 éves BUBOR
+ minısítéstıl függı kamatfelár+ 6 % késedelmi kamat.
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10. SB

Folyószámlahitel
tárgyi fedezet nélkül
VÁLLALKOZÓI GYORSHITEL
Vállalkozói gyorshitel
A hiteligényléshez szükséges
feltételek, dokumentumok:

Feltételek:
Legalább 1 éves számlavezetési múlt a Sopron Bank Zrtnél vagy bármely más pénzintézetnél
A hiteligénylı rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel és
legalább két éve mőködik
Nem áll és az elmúlt 2 évben sem állt csıd-, felszámolási
eljárás, végelszámolás alatt és nincs ellene folyamatban
végrehajtási eljárás
Igazoltan nincs lejárt köztartozása (APEH, VPOP)
Az értékelési tartalék nélkül számított saját tıke és a
vállalkozói eredmény nem negatív
A Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában írt feltételeknek
és a Sopron Bank Zrt hitelbírálati követelményének való
megfelelés
Magánszemély készfizetı kezességvállalása
Pozitív hitelbírálat
60 napon túli lejárt szállítói tartozása nincs az igénylınek
- Egyéb-kártyatípusú hitellel nem rendelkezik, illetve a
kérelmezett és meglévı hitel(ek) összege nem haladja
meg a 25 millió forintot
- Kezes egyéni vállalkozásként (egyéni céget is ideértve)
nem hiteladósa Széchenyi Kártya vagy kártya típusú
hitelnek, illetve a kérelmezett összeggel együtt a
hiteleinek összege nem haladja meg a 25 millió forintot.
Dokumentumok
30 napnál nem régebbi cégkivonat
Társas vállalkozás esetében Társasági szerzıdés/Alapító
okirat és módosításai
Aláírási címpéldány és a vállalkozás képviseletére
jogosult személy személyi igazolványa és lakcímkártyája
Egyéni vállalkozónál személyi igazolvány, lakcímkártya,
vállalkozói igazolvány (engedélyköteles
tevékenységekhez hatósági engedély)
Összes magánszemély tulajdonos és a leendı
kezes/kezesek azonosító okmányai (személyi igazolvány
és lakcímkártya, cég esetében cégkivonat)
A vállalkozás utolsó lezárt évre vonatkozó éves
beszámolója (amennyiben hosszabb ideje mőködik a
vállalkozás, akkor az utolsó két üzleti évre vonatkozóan) ,
könyvvizsgálói jelentése és fıkönyvi kivonata illetve az
utolsó lezárt hóra vonatkozó fıkönyvi kivonat
Egyéni vállalkozó esetében adóbevallás (APEH
igazolással) az utolsó lezárt üzleti évre – amennyiben
hosszabb ideje mőködik akkor az utolsó 2 évre
vonatkozóan, továbbá naplófıkönyv, illetve pénztárkönyv
utolsó év végi és 3 hónapnál nem régebbi havi zárása
Egyéni vállalkozó. EVA körbe tartozó kkt és bt esetén
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Hitelösszeg:

Futamidı:
A kölcsön kamata:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási díj:
Folyósítási díj:
Szerzıdés módosítási díj:
Hosszabbítás díja:
Elı-, végtörlesztés:
A hitel fedezete:

Egyéb:
Megjegyzés:

amennyiben az utolsó évi naplófıkönyvbıl ill. fıkönyvbıl a
banki jóváírási számlaforgalom nem állapítható meg,
banki igazolás szükséges az elızı évi számlaforgalomról
30 napnál nem régebbi APEH, VPOP és helyi adó
igazolás
A bank a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is
bekérhet
Kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány
Utolsó 12 havi számlakivonat
Idegen Bank bankinformációja
Egyéb, bank által bekért dokumentum
A hitelösszeg nem haladhatja meg az ügyfél 12 havi
jóváírási számlaforgalma alapján számolt átlagos 2 havi
jóváírási számlaforgalmat, amely számlaforgalomba más
hitelintézeti számlaforgalom is figyelembe vehetı de
Minimum: 1.000.000,- HUF
Maximum: 25.000.000 HUF illetve ennek megfelelı EUR
1év, amely a lejárat elıtt pozitív hitelbírálat alapján
meghosszabbítható
Havonta változó, 1 havi BUBOR vagy 1 havi EURLIBOR + 4%
Egyszeri 1%
nincs
nincs
25.000 HUF
1%
díjmentes
Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizetı kezessége
Magánszemély készfizetı kezessége
Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra
Közjegyzıi okirat
A hitelhez Bankkártya kapcsolódik, mellyel azonnal
hozzáférhetı a hitel
Hitelgarancia Zrt kezességvállalási díj mértéke 2,2%
(2010.03.01-tıl)
Díjfizetés módja: évenkénti díjfizetés
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További információért tekintse meg a részleteket a honlapon:

www.sopronbank.hu

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre,
érdeklıdjön területi vállalati képviselınknél vagy
keresse fel személyesen bankfiókjainkat!

BUDAPEST
Mányoki Balázs
Ügyfélmenedzser
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 12.
+36 30 243-6657
+36 1 327-9076
manyokib@sopronbank.hu
GYİR
Péntek Attila
Ügyfélmenedzser
9022 Gyır, Kisfaludy u. 44.
+36 30 335-9261
+36 96 524-052
penteka@sopronbank.hu
SZOMBATHELY
Kun László
Ügyfélmenedzser
9700 Szombathely, Király u. 37.
+36 94 506-674
kunl@sopronbank.hu

SOPRON
Horváth Gábor
Vállalati értékesítı vezetı
9400 Sopron, Kossuth L. u. 19.
+36 30 488-4634
+36 99 513-023
horvathg@sopronbank.hu
VESZPRÉM
Szabó Péter
Régióvezetı
8200 Veszprém, Szabadság tér 8.
+36 30 409-0798
+36 88 620-401
szabop@sopronbank.hu

Központi elérhetıségek
Sopron Bank ZRt.
9400 Sopron, Kossuth L. u. 19.
sopronbank@sopronbank.hu
www.sopronbank.hu
Tel.: +36 (99) 513-000
Fax: +36 (99) 513-038
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