Exim exportösztönző beruházási hitel
ügyféltájékoztató*

A HITEL CÉLJA
Az Exim a beruházási konstrukcióival hazai közepes- és nagyvállalatok részére nyújt finanszírozást,
olyan belföldi, export árualap vagy szolgáltatás létrehozását elősegítő beruházásához, amelynek
eredményeként kimutatható az export árbevétel növekedése. A finanszírozás a beruházás
megtérüléséig tartó időszakra szól. A hitel nyújtható kapacitásbővítéshez, kiegészítő-, korszerűsítő
beruházáshoz.
KINEK AJÁNLJUK?
Az exportcélú beruházási hitelt minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező
vállalkozás igénybe veheti, amelynél az export tevékenységének bővítéséhez, nemzetközi
versenyképességének növeléséhez szükséges, belföldön megvalósuló beruházásához forrás igény
merül fel.
HITELLEL KAPCSOLATOS ALAPINFORMÁCIÓK
Hitelösszeg: Minimum 100 millió forintnak megfelelő deviza
Devizanem: EUR, HUF, USD.
Kamat: futamidő alatt fix kamat, minimum CIRR (OECD referencia kamatláb)
Kezelési díj: maximum 0,75% az első folyósításkor esedékes.
Rendelkezésre tartási jutalék:0,5% p.a.
Monitoring díj: egyszeri díj az első folyósítási napon: legfeljebb 600 EUR/ 600 USD/ 600 HUF,
minden megkezdett millió EUR/USD/HUF összegre vetítve.
A hitelnyújtás feltétele:





Legalább a munkavállalók 50%-a utáni Magyarországon történő járulékfizetés.
Magyar származás igazolása áruexport esetén: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy
az Agrárgazdasági Kamara által kiadott magyar származási bizonyítvány legalább a
finanszírozott ügylet 50%-ra vonatkozóan.
Elvárt export: beruházási hitel összegének legalább 1,176-szoros mértéke a futamidő alatt.

Futamidő: minimum 2 év, maximum kivitelezési idő + 5 év.
Törlesztés ütemezése: 1, 3 vagy 6 havonta ütemezetten.
Kamatfizetés: 1, 3 vagy 6 havonta.
A hitel nem használható fel:



pénzügyi intézménynél fennálló hitel vagy lízing kiváltására,
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cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény vásárlására,
bérbeadás útján történő hasznosítási célú ingatlanak/létesítménynek az ingatlan vételárának
legalább 20% összegében értéknövelő beruházás nélküli vásárlására,
befejezett beruházás finanszírozására, befejezett beruházásként a hitelkérelem beérkezését
követően 120 napon túl kifizetett, számlákkal lezárt beruházási szakasz értendő,
olyan tevékenység finanszírozására, amely Magyarországra nézve kötelező nemzetközi
egyezményben foglaltakba ütközik,
katonai berendezés vagy fegyver beszerzésére,
a katonai berendezések gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek
finanszírozására,
reexport finanszírozására,
olyan beruházás finanszírozásra, amelynek eredményeképpen létrejövő termék a forgalmazása
vagy birtoklása jogszabályba ütközik,
környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenységek finanszírozására,
nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló kiadás finanszírozására,
visszaigényelhető ÁFA, vám, köztartozások finanszírozására,
értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, kamat, spekulatív ügylet (beleértve a deviza swap
ügyleteket is), befektetés finanszírozására,
a jelen Szerződés 11. sz. mellékletében hivatkozott szankciós listán szereplő relációba történő
áruértékesítés/szolgáltatás nyújtás finanszírozására,
a mezőgazdasági termelés, azaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I.
számú mellékletében felsorolt termékek előállítása a kezdeti feldolgozási szintig. Kezdeti
feldolgozási szint alá nem tartozó tevékenységeknek a TEÁOR 10-11 kódú feldolgozóipari
tevékenységek minősülnek (lásd. a jelen Szerződés 5. számú melléklet ében),
a jelen Szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott MIGA (Multilateral Investment Guarantee
Agency) kizáró listán szereplő tevékenységek finanszírozására.

Programból kizárt vállalkozás, amely:
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jogerősen nem lett bejegyezve a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozó esetén az EVNY1
nyilvántartásában nem szerepel,
csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy az EU bármely tagállamában kollektív
fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy ellene hitelezői kérelemre felszámolási
eljárás indítható,
ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
ellene a cégbíróság megszüntetési, vagy törlési eljárást indított,(egyéni vállalkozó esetén a
státusza az EVNY nyilvántartása szerint megszüntetett vagy felfüggesztett),
adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került,
lejárt esedékességű, adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve,
ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
hitel-, kölcsön-, garancia-, faktoring- vagy lízingszerződésből eredő, a KHR nyilvántartás
alapján lejárt tartozással rendelkezik,
jogszabályba ütköző tevékenységet folytat,
nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését
vagy állami támogatás visszafizetését elrendelő határozatának,
az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a
Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben – az

Egyéni vállalkozók nyilvántartása
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elmúlt 3 évben - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesítette,
valamely érintett személye ellen korrupciós bűncselekmények, vagy a közélet tisztasága elleni
bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, és a megelőző 5 éven belül
vádemelésre vagy jogerős elmarasztaló ítélet meghozatalára került sor,
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
fő tevékenysége: fegyver, lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás, pénzügyi közvetítés,
biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység,
a hatályos társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül,
az EU, az ENSZ és az USA szankciós eljárásrend alatti korlátozások hatálya alá esik,
a hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben előírt ügyfél-átvilágítása nem hajtható végre,
a tulajdonosi szerkezete vagy tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg.

* Jelen tájékoztató kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és semmilyen értelemben nem minősül ajánlattételnek.
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