HITELIGÉNYLŐ LAP

09/2020

MKB HEKTÁR PLUSZ TERMÉKCSALÁD

(ÚJ IGÉNYLÉS, HITELKIVÁLTÁS ÉS NHP HAJRÁ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁS ESETÉN)

I. IGÉNYELT HITEL/KIVÁLTANDÓ HITEL FŐBB ADATAI
Hitelkérelem típusa

Más Bank által nyújtott hitel kiváltása

Új igénylés

MKB Bank által nyújtott hitel kiváltása

Termőföldvásárlás
Termőföld vásárlás NHP Hajrá konstrukció keretében
Beruházás finanszírozás
Beruházás finanszírozás NHP Hajrá konstrukció keretében
Szabadfelhasználás
Hitel célja

Beruházás finanszírozás esetén a hitel célja (több is kiválasztható):
Ingatlan vásárlás
Ingatlan építés, bővítés
Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Új/használt műszaki berendezés, gép, üzemi-, üzleti berendezés vásárlás
Tenyészállat vásárlás1

Hitel összege2

Hitel futamideje3

Hitel türelmi ideje4

hónap

Hitel rendelkezésre
tartási ideje5

hónap
Negyedévente

Kamatfizetés
gyakorisága

1 havonta
3 havonta

Tőketörlesztés
gyakorisága

Évente kétszer
egyenlő összegben
Évente kétszeri
tőketörlesztés esetén
a két választott hónap:

Fizetési kötelezettségek teljesítésére választott nap (1-27-ig választható)
A kölcsön folyósítására / törlesztésére
szolgáló számla száma

10300002 -

-

Kérjük, írja le röviden a hitel célját

1 A 2000. évi C számvitelről szóló törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján.
2 Az igényelt hitel összege maximum 175 millió forint, hitelkiváltás esetén a kiváltandó hitel tőkeösszege lehet.
3 Az igényelt hitel futamideje minimum 36 hónap, szabadfelhasználású hitelnél 12 hónap. Az igényelt hitel futamideje maximum 240 hónap termőföldvásárlás, 120 hónap beruházás,
fejlesztés, 84 hónap kizárólag gépvásárlás, 60 hónap szabadfelhasználás esetén. Hitelkiváltás esetén nem haladhatja meg az eredeti, még hátralévő futamidőt.
4 Az igényelt hitel türelmi ideje maximum 12 hónap, ültetvénytelepítés esetén maximum 36 hónap (ültetvénytelepítés esetén, ha a hitel futamideje 61 - 84 hónap között van, úgy
maximum 24 hónap, 60 hónap vagy annál rövidebb futamidő esetén maximum 12 hónap lehet a türelmi idő), hitelkiváltás esetén maximum 3 hónap.
5 Az igényelt hitel rendelkezésre tartási idejére a türelmi idő előírásai vonatkoznak azzal, hogy a hitel rendelkezésre tartási időszaka nem haladhatja meg a türelmi idő hosszát.
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HITELKIVÁLTÁS ESETÉN KITÖLTENDŐ!

Termőföldvásárlás
Termőföld vásárlás NHP Hajrá konstrukció keretében
Beruházás finanszírozás
Beruházás finanszírozás NHP Hajrá konstrukció keretében
Kiváltandó hitel
eredeti célja

Szabadfelhasználás
Beruházás finanszírozás esetén a hitel célja (több is kiválasztható):
Ingatlan vásárlás
Ingatlan építés, bővítés
Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Új/használt műszaki berendezés, gép, üzemi, üzleti berendezés vásárlás

Kiváltandó hitel devizaneme

Kiváltandó hitel lejárata

II. HITELIGÉNYLŐ ADATAI
Vállalkozás / vállalkozó teljes neve
Őstermelő
Családi gazdálkodó
Vállalkozás cégformája

Közös őstermelő
Egyéni vállalkozó
Társas vállalkozás (egyéni cég, Bt., Kft., Kkt., Zrt., Nyrt., szövetkezet)

Családi gazdálkodó esetén a tagok száma (igénylőn kívül!)

fő

Képviseletre jogosult személy neve

Beosztása6

Mobiltelefon száma

Végzettsége7

E-mail címe (üzleti)
Őstermelői igazolvány száma
Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma

Családi gazdaság
nyilvántartási száma
2007. évi XVII. tv.szerinti
ügyfélazonosító8 (MVH
ügyfélazonosító szám)

Statisztikai számjel

Adószám

A vállalkozás alapításának dátuma

Mezőgazdasági
tevékenység kezdete

6 A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok.
7 A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok.
8 Az MVH, valamint 2016. december 31-ét követően a Kincstár által a 2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított
egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító.)
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Vállalkozói tevékenység kezdete

Tulajdonosok száma

fő

Főtevékenység

Vállalkozás székhelyének címe

Foglalkoztatottak
létszáma a nyilatkozat
kitöltésének
időpontjában
Hitelcél TEÁOR kódja

Irányító szám:

Helység:

Utca / út
/ egyéb:

Házszám/emelet/ajtó:
Igen

Van-e saját tulajdonú telephelye?
Telephely címe
(ha eltér a székhely címétől)

fő

Nem

Irányító szám:

Helység:

Utca / út
/ egyéb:

Házszám/emelet/ajtó:

Rendelkezik- e gazdasági
tevékenységet szolgáló
ingatlannal (épülettel)?

Nem

Igen, saját

Igen, bérelt

Igen, saját és bérelt

Vállalkozás számlavezető hitelintézetének megnevezése, hitelintézet által nyújtott hitel, lízing, garancia
(több hitelintézet esetén kérjük legalább a három legnagyobb forgalmat bonyolító hitelintézet nevét megadni!)
Hitelintézet megnevezése
Számlanyitás dátuma
Árbevételének hány %-a érkezik a bankba
Hiteltípus/pénzügyi lízing/garancia megnevezése
Szerződéskötés dátuma
Szerződött összeg (e Ft)
Fennálló kötelezettség összege (e Ft)
Havi törlesztő részlet (e Ft)
Végső lejárata (dátum)
Rendelkezik-e a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott hitellel?
Van a vállalkozás tulajdonában ingatlan?

Van-e a vállalkozásnak hátralékos
vagy átütemezett köztartozása
(adó, TB, vám, helyi adók, illeték stb.)?

Igen
Nem
Igen
Nem

Igen

Nem

A vállalkozás székhelyén van
vagyonbiztosítás?
Van vagy volt folyamatban
csőd-, felszámolási, végrehajtási
vagy végelszámolási eljárás a
vállalkozással vagy kapcsolt
vállalkozása(i)val szemben?

Igen
Nem
Igen
Nem

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ADATAI9
Név
Adószám

Részesedés mértéke

Név
Adószám

Részesedés mértéke

9 Azon gazdasági társaságok adatait kérjük megadni, amelyekben a hitelfelvevő többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító befolyásnak
minősül, ha egy személy közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavaztok több mint 50%-ával, illetve
e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.
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III. ŐSTERMELŐ, CSALÁDI GAZDÁLKODÓ, KÖZÖS ŐSTERMELŐ,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉN AZ IGÉNYLŐ, TÁRSAS VÁLLALKOZÁS
ESETÉN AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁS TÖBBSÉGI MAGÁNSZEMÉLY
TULAJDONOSÁNAK, VALAMINT AZ OPERATÍV IRÁNYÍTÁST VÉGZŐ,
KÉPVISELETRE JOGOSULT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK ADATAI
Név

Leánykori név

Születési hely, idő

Családi állapot

Részesedés mértéke

Házas

% Adóazonosító jel

Vezetékes telefon/fax

Mobiltelefon szám

Rendelkezik-e magán ingatlannal?
(mint természetes személy)

Igen
Nem

Cégben betöltött
jelenlegi pozíció
Legmagasabb iskolai
végzettség

Egyedülálló

Eltartottak száma

fő

Cégben eltöltött vezetői
gyakorlat

év

Általános iskola

Szakközépiskolai érettségi

Gimnáziumi érettségi

Főiskola/Egyetem

Szakmunkás bizonyítvány

Technikum

Agrárjellegű végzettség
Agrárszakmai múlt

év

Név

Leánykori név

Születési hely, idő

Családi állapot

Részesedés mértéke

Házas

% Adóazonosító jel

Vezetékes telefon/fax

Mobiltelefon szám

Rendelkezik-e magán ingatlannal?
(mint természetes személy)

Igen
Nem

Cégben betöltött
jelenlegi pozíció
Legmagasabb iskolai
végzettség

Egyedülálló

Eltartottak száma

fő

Cégben eltöltött vezetői
gyakorlat

év

Általános iskola

Szakközépiskolai érettségi

Gimnáziumi érettségi

Főiskola/Egyetem

Szakmunkás bizonyítvány

Technikum

Agrárjellegű végzettség
Agrárszakmai múlt

év

4

Név

Leánykori név

Születési hely, idő

Családi állapot

Részesedés mértéke

Házas

% Adóazonosító jel

Vezetékes telefon/fax

Mobiltelefon szám

Rendelkezik-e magán ingatlannal?
(mint természetes személy)

Igen
Nem

Cégben betöltött
jelenlegi pozíció
Legmagasabb iskolai
végzettség

Egyedülálló

Eltartottak száma

fő

Cégben eltöltött vezetői
gyakorlat

év

Általános iskola

Szakközépiskolai érettségi

Gimnáziumi érettségi

Főiskola/Egyetem

Szakmunkás bizonyítvány

Technikum

Agrárjellegű végzettség
Agrárszakmai múlt

év

JOGI SZEMÉLY TAGOK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁG
(BT., KKT.) TAGOK ADATAI (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK)
Vállalkozás teljes neve
Vállalkozás adószáma

Részesedés mértéke

%

Részesedés mértéke

%

Vállalkozás teljes neve
Vállalkozás adószáma

IV. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
Igénylő által végzett tevékenységek (több is jelölhető) és az ezekből származó előző lezárt évi bevétel
Egyéni vállalkozó

Ft Családi gazdaság tagja

Ft

Családi gazdaság
vezetője

Ft Őstermelő

Ft

Közös őstermelő

Ft Társas vállalkozás

Ft
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1. V
 ÁLLALKOZÓI JÖVEDELEM SZERINT ADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tárgyidőszak10
év
n.év
1

Az adó alapjába számító bevételek
(ÁFA nélkül)

1.1

ebből: pénzügyi műveletek bevételei
(pl. kapott kamat)

1.2

a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel
(ÁFA nélkül)

1.3

rendkívüli bevétel

2

Vállalkozói költség összesen

2.1

ebből: pénzügyi műveletek kiadása
(pl. fizetett kamat)

2.2

alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

2.3

tárgyi eszközök értékcsökkenése

2.4

vállalkozói kivét

3

Vállalkozói jövedelem vagy veszteség
(előjellel)

Előző év11
év

Bázis év12
év

Előző év11
év

Bázis év12
év

2. EVA/KATA SZERINT ADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tárgyidőszak10
év
n.év
1

Az adóévben megszerzett bevétel

2

Vállalkozói költség összesen

3

Alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

3. ŐSTERMELŐ, CSALÁDI GAZDÁLKODÓ, KÖZÖS ŐSTERMELŐ RÉSZÉRE
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tételes költségelszámolás vagy
10% költséghányad alkalmazása esetén!
Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági
kistermelő nemleges bevallási nyilatkozatot tett?
1

Az adó alapjába számító bevételek

1.1

ebből: pénzügyi műveletek bevételei
(pl. kapott kamat)

1.2

a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel

Tárgyidőszak10
év
n.év

Előző év11
év
Igen

10 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni.
Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.
11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
12 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.

Bázis év12
év
Nem
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1.3

rendkívüli bevétel

1.4

adott évben folyósított területalapú támogatás

1.5

egyéb támogatás

1.6

bevétel a csökkentő tételek levonása után

2

Költség összesen

2.1

ebből: pénzügyi műveletek kiadása
(pl. fizetett kamat)

2.2

alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

2.3

tárgyi eszközök értékcsökkenése

2.4

immateriális javak értékcsökkenése

2.5

kistermelői költségátalány

2.6

Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség összegéből
a tárgyévi bevétellel szemben elszámolt összeg

3

Az őstermelés adott évi jövedelme vagy
vesztesége (előjellel)

3.1

Nyilvántartott veszteség

Átalányadó választása esetén!
1

Az adó alapjába számító bevételek

1.1

ebből: pénzügyi műveletek bevételei
(pl. kapott kamat)

1.2

adott évben folyósított területalapú támogatás

1.3

egyéb jogcímen folyósított támogatás

2

Átalányban megállapított jövedelem

Tárgyidőszak10
év
n.év

Előző év11
év

Családi gazdaság teljes bevétele előző lezárt évben
(közös mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezők együttes bevétele)

Bázis év12
év

Ft

4. JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ, BEVÉTELI NYILVÁNTARTÁST VEZETŐ EVA-S/
KATA-S VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE (AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tárgyidőszak10
év
n.év
1

Az adóévben megszerzett bevétel

2

Saját tőke

3

Jegyzett tőke

Előző év11
év

10 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni.
Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.
11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
12 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.

Bázis év12
év
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4

Értékcsökkenési leírás

5

Személyi jellegű ráfordítások

6

Összes ráfordítás

5. KETTŐS KÖNYVVITELT ÉS ÉVES VAGY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT
ALKALMAZÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE (AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tárgyidőszak10
év
n.év
1

Értékesítés nettó árbevétele

1.1

ebből: a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel

2

Egyéb bevételek

3

Értékcsökkenési leírás

4

Személyi jellegű ráfordítások

5

Pénzügyi műveletek bevételei közül a kapott
kamatok és kamat jellegű bevételek

6

Pénzügyi műveletek ráfordításai közül a
fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

Előző év11
év

Bázis év12
év

Előző év11
év

Bázis év12
év

6. V
 ALAMENNYI ÜGYFÉL ESETÉN KITÖLTENDŐ ADATOK
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Tárgyidőszak10
év
n.év
1.

Eszközök összesen

2.

Befektetett eszközök

2.2

Tárgyi eszközök nettó (értékcsökkenéssel csökkentett) értéke

3.

Forgóeszközök

3.1

Vevőkkel szembeni követelések

3.2

ebből határidőn túli követelések

4.

Pénzeszközök (pénztár és számla egyenlege)

5.

Készletek értéke

5.1

ebből 180 napon túli készletek

6.

Aktív időbeli elhatárolások közül az éven
belüli bevétel

7.

Kötelezettségek összesen

10 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni.
Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.
11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
12 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
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Tárgyidőszak10
év
n.év
8.

Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek

8.1

ebből szállítókkal szembeni kötelezettségek

8.2

Adó- és járulékfizetési kötelezettség

8.3

Rövid (éven belüli) lejáratú hitelek, kölcsön, lízing

8.4

Tagi kölcsön

8.5

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök éven belül esedékes törlesztése

8.6

A fentiekből lejárt (határidőn túli) kötelezettségek
összesen

9.

Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek

10.

Passzív időbeli elhatárolások közül éven belüli
kötelezettség

Előző év11
év

Bázis év12
év

Adó alapjába számító bevétel / értékesítés nettó árbevétele az előző
év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén

Ft

Hitelcél szerinti tevékenységből származó adóalapba beszámító bevételek
/ előző lezárt évi nettó árbevétel, illetve adóévben megszerzett bevétel az
előző lezárt évben

Ft

Előző év11
év

A hitelkérelem benyújtásakor
Szállítói tartozások lejárat szerint
Nem lejárt tartozás
0-30 nap közötti lejárt tartozás
31-90 nap közötti lejárt tartozás
90 napon túli lejárt tartozás
Vevőkövetelések lejárat szerint
Nem lejárt követelés
0-30 nap közötti lejárt követelés
31-90 nap közötti lejárt követelés
90 napon túli lejárt követelés

7. K
 APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Hitelfelvevő megnevezése

Teljes hitelösszeg

Hitel végső lejárata

10 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni.
Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.
11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
12 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
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8. T
 ULAJDONOSOK, MÁS SZEMÉLY VAGY TÁRSASÁG ÁLTAL AZ IGÉNYLŐ RÉSZÉRE
NYÚJTOTT HITELEK (AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Igénylés napján
fennálló

Hitelnyújtó megnevezése

Havi törlesztő
részlet

Hitel végső
lejárata

9. Ő
 STERMELŐ, CSALÁDI GAZDÁLKODÓ, KÖZÖS ŐSTERMELŐ, EGYÉNI VÁLLALKOZÁS
ESETÉN A HITELIGÉNYLŐ MAGÁNSZEMÉLYKÉNT FELVETT HITELEI
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK EZER FORINTBAN MEGADNI!)
Hitel típusa

Személyi kölcsön

Lakáshitel

Egyéb hitel,
lízing

Áruhitel

Összeg
Havi törlesztés
Végső lejárat

10. VALAMENNYI ÜGYFÉL ESETÉN KITÖLTENDŐ ADATOK
Művelt terület
nagysága (ha)

Saját tulajdonú (ha)

Bérelt (ha)

Átlag aranykorona érték

4324567654012

Rendelkezik-e
fölhasználatra vonatkozó
bérleti szerződéssel?

Árbevétel forrása
Termesztett
növényfajta

Összesen

Igen

Ha igen, úgy a bérleti
szerződés lejárati ideje

Nem

Előző év11

év

Termelt
Terület
Hozam
mennyiség
(ha)
(t/ha)
(t)

0

0

0

20

Nettó
árbevétel
(e Ft)

(aktuális év - terv)

Termelt
Terület
mennyiség
(ha)
(t)

0

0

0

Nettó
árbevétel
(e Ft)

0

11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
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Árbevétel forrása

Előző év11

év

Értékesített
mennyiség
(db)

Tenyésztett állatfajta

Összesen

20

Nettó
árbevétel
(e Ft)

0

Egyéb bevétel (pl. bérmunka, bérleti díj)

(aktuális év - terv)

Értékesített
mennyiség
(db)

0

Nettó
árbevétel
(e Ft)

0

Nettó árbevétel
(e Ft)

Összesen

0

Nettó árbevétel
(e Ft)

0

Az aktuális évben
már elszámolt,
folyósított összeg
(e Ft)

Utolsó lezárt évben
folyósított összeg (e Ft)

Támogatások

0

MÁK határozat alapján folyósított
területalapú támogatások
Egyéb folyósított támogatások

Összesen

0

0

Támogatás előfinanszírozását igénybe veszi-e a vállalkozás?
(a megfelelő választ kérjük aláhúzni)

				igen

nem

Kérjük mutassa be a vevői kapcsolatait (3 legnagyobb vevő feltüntetése szükséges)!

Értékesített termék

Értékesített
mennyiség
(db/tonna)

Realizált
árbevétel
(e Ft)

Vevő

Fizetés módja
(szállításkor vagy
halasztottan)

11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
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Mi jellemzi a vevőkapcsolatok alakulását (Kérjük a megfelelőt aláhúzni)?
bővülés

stabilitás

kiesés

Kérjük mutassa be az input anyagok beszerzésének forrásait
(3 legnagyobb szállító feltüntetése szükséges)!

Input anyag

Vásárolt mennyiség

Kifizetett összeg
(e Ft)

Fizetés módja
(szállításkor vagy
halasztottan)

Szállító

Mi jellemzi a szállítói kapcsolatok alakulását (Kérjük a megfelelőt aláhúzni)?
bővülés

stabilitás

kiesés

Kérjük mutassa be részletesen üzleti modelljét, üzletmenetét kitérve az alábbi kérdésekre:
Milyen termesztési/tartási technológiát alkalmaz a vállalkozás? Milyen tárolási kapacitással rendelkezik a vállalkozás?
(Kérjük, nyomtatott betűvel kitölteni.)

A tevékenységet szezonalitás jellemzi-e (kérjük a megfelelőt aláhúzni)?

igen

nem

Amennyiben igen, röviden jellemezze a szezonalitás mértékét, időtartamát és okát:

Amennyiben a jelenlegihez képest új tevékenységet fog végezni, úgy röviden írja le, hogy
milyen tapasztalata van ebben!
Kérjük írja le, hogy a jelenlegi tevékenységet fenntartja, bővíti, visszafogja vagy megszűnteti!

Rendelkezik-e a tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítással?
Termény

Igen

Nem

Élőállat

Igen

Nem
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V. TERMŐFÖLDVÁSÁRLÁS HITELCÉLRA VONATKOZÓ ADATOK
MEGVÁSÁROLANDÓ TERMŐFÖLD ADATAI
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését
eredményező megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön,
feles bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Adásvételi szerződés alapján a vételár összege
Forrásösszetétel

A helyszíni értékbecslésről értesítendő

Ft

Saját erő13

Ft

Hitel

Ft

Név
Telefonszám

Amennyiben több termőföld kerül megvásárlásra, a további termőföldek adatait a Pótlapon kell szerepeltetni!

VI. BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI HITELCÉLRA VONATKOZÓ
ADATOK
BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI HITELCÉL ESETÉN A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
A teljes beruházás összértéke
Forrásösszetétel

Ft
14

Saját erő

Ft

Támogatás (egyéb)

Ft

Hitel

Ft

Építési / bővítési hitelcél esetén a beruházás szakaszai
Szakasz sorszáma

Szakasz nettó értéke (Ft)

Részarány (%)

Saját erő
1
2
3
4
5
13 Saját erő az adásvételi szerződésben szereplő vételár és a Bank által elfogadott értékbecslés szerint megállapított piaci érték közül alacsonyabb összegének minimum 10%-a
14 Saját erő a validált nettó költségvetés minimum 20%-a
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BERUHÁZÁSSAL, FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLAN ADATAI
Építendő, bővítendő/biztosítékként bevonandó ingatlan adatai
Címe
Helyrajzi száma
Tulajdonos(ok) neve
Anyja neve
Állandó lakcíme
Szem. ig. száma
Személyi száma
Adószáma
Telefonszáma
Tulajdoni hányad
Haszonélvező(k) neve
Az ingatlan típusa
Telek nagysága

m2 Épület/lakás alapterülete

Az ingatlan terhelt-e

Igen
jelzálog

Ha igen, a teher
jellege

m2

Nem
haszonélvezeti jog

jelzálog ranghely fenntartás

elővásárlási jog
elidegenítési és terhelési tilalom

egyéb:
A jogosult(ak) neve:
Igen

Az ingatlan lakott-e

Nem

Az ingatlan vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését
eredményező megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles
bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat)

Igen

Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Az ingatlanra van-e érvényes teljeskörű biztosítás?

Igen

Nem

építési-szerelési

Ha igen, annak típusa

biztosítási összege:
A helyszíni
értékbecslésről
értesítendő

vagyonbiztosítás
Ft

Név
Telefonszám
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BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT ÚJ/HASZNÁLT GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS ADATAI
A megvásárolandó gép(ek), berendezés(ek), felszerelés(ek)
Megnevezése

Állapota
(új/használt)

Azonosító száma

Életkora használt gép
esetén15

VII. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGET VÁLLALÓ MAGÁNSZEMÉLY(EK)
ADATAI
Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

Személyi szám
Személyazonosító
okmány típusa

személyi igazolvány

útlevél

Személyazonosító
okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

vezetői engedély

%

Személyi szám
Személyazonosító
okmány típusa

személyi igazolvány

útlevél

Személyazonosító
okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

vezetői engedély

%

15 Használt gép, berendezés, felszerelés vásárlása esetén a megvásárolandó gép, berendezés, felszerelés életkora a hiteligénylés időpontjában nem lehet több, mint
8 év, valamint a hitel lejáratakor nem lehet több, mint 12 év
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Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

Személyi szám
Személyazonosító
okmány típusa

személyi igazolvány

útlevél

Személyazonosító
okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

vezetői engedély

%

VIII. BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLAN ADATAI

(AZ V. PONTBAN KITÖLTÖTT, MEGVÁSÁROLANDÓ TERMŐFÖLD ADATAIT
ISMÉTELTEN NEM KELL KITÖLTENI!)
1. TERMŐFÖLD BIZTOSÍTÉK ESETÉN
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy területrendezésre
vonatkozó tényeket tartalmazó információk (pl. peres eljárás, káresemény, várható
övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)

A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Név
Telefonszám

Amennyiben több termőföld kerül biztosítékként bevonásra, a további termőföldek adatait a Pótlapon jelölje!
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2. EGYÉB INGATLAN BIZTOSÍTÉK ESETÉN
Biztosítékként felajánlott ingatlan adatai
Címe
Helyrajzi száma
Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Az ingatlan típusa
Telek nagysága

m2 Épület/lakás alapterülete:

Az ingatlan terhelt-e

Igen

m2

Nem

jelzálog

haszonélvezeti jog

jelzálog ranghely fenntartás

elővásárlási jog
elidegenítési és terhelési tilalom

Ha igen, a teher jellege
egyéb:
A jogosult(ak) neve:
Az ingatlan lakott-e

Igen

Nem

Az ingatlan vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet,
részesművelés, szívességi földhasználat)

Igen

Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Az ingatlanra van-e érvényes teljeskörű
biztosítás?
építési-szerelési

Ha igen, annak típusa:

biztosítási összege:

A helyszíni értékbecslésről értesítendő

Igen

Nem

vagyonbiztosítás
Ft

Név
Telefonszám
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3. HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT TERMŐFÖLD BIZTOSÍTÉK ESETÉN
Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)

A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Név
Telefonszám

20		

Hiteligénylő cégszerű aláírása:

20		

Kiegészítő biztosítékot nyújtó magánszemély aláírása:

Készfizető kezes aláírása:
Készfizető kezes aláírása:
Készfizető kezes aláírása:
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: 							Név:
Cím: 							Cím:
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NYILATKOZAT MKB HEKTÁR PLUSZ TERMÉKCSALÁD
KERETÉBEN TÖRTÉNŐ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ
1. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Bank jelen MKB Hektár Plusz Termékcsalád hitel igénylés
alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkérelmet - indokolási
kötelezettség nélkül - jogosult bármikor elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszeget
megállapítani. Alacsonyabb hitelösszeg megállapítása esetén az ügyfél jogosult a megállapított
hitelösszeget elutasítani, ebben az esetben a Bank és az Ügyfél között hitelszerződés megkötésére
nem kerül sor.
2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak maradéktalanul és
teljeskörűen megfelelnek.
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MKB Bank Nyrt.-nél elhelyezett - illetőleg jelen MKB Hektár Plusz
Termékcsalád hitel igényléshez csatolt - alapítói okirat, aláírási címpéldány, illetve cégbírósági
bejegyzés a valóságnak megfelelő, az aláíráshoz hatályos adatokat tartalmazza.
4. A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási, végrehajtási (pl. NAV (korábban: APEH) által indított), illetve
végelszámolási eljárás
nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal
		 indult és 90 naptári napon belül lezárult végrehajtás)
nincs folyamatban
megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
5. Ügyfél kijelenti, hogy a hitel céljául megvásárolt:
új műszaki berendezést,
új gépet,
új üzemi és üzleti berendezést,
egyéb új berendezést a vállalkozói/mezőgazdasági tevékenységéhez
		 használja, illetve azzal kapcsolatos beruházást jelenti
6. Ügyfél kijelenti, hogy felújítás, korszerűsítés hitelcél esetén a folyósításhoz szükséges benyújtott
számlák a finanszírozás alapját képező felújítás, korszerűsítéshez kapcsolódnak.
7. Ügyfél kijelenti, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
rendelkezései szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését,
sem bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását nem kezdeményezte, illetve adósságrendezési
eljárás hatálya alatt nem áll.

20				

Hiteligénylő cégszerű aláírása:
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NYILATKOZAT KEZES, MINT TERMÉSZETES SZEMÉLY, VALAMINT
TERMÉSZETES SZEMÉLY ZÁLOGKÖTELEZETT ESETÉN
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását nem kezdeményeztem,
illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem állok.
Természetes személy zálogkötelezett aláírása:

Természetes személy zálogkötelezett aláírása:

Természetes személy zálogkötelezett aláírása:

Természetes személy készfizető kezes aláírása:

Természetes személy készfizető kezes aláírása:

A Bankfiók tölti ki!
Befogadó fiók neve
Költséghelyi kódja
Ügyintéző neve
Ügyintéző telefon melléke
Flexcube rendszerben adatváltozás

igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést
megtettük
nem

Hitelcentrum tölti ki!
Szerződésazonosító szám
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PÓTLAP – EGYNÉL TÖBB TERMŐFÖLD FEDEZETKÉNT
TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ESETÉN KITÖLTENDŐ
Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Adásvételi szerződés alapján a vételár összege
Forrásösszetétel
A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Ft

Saját erő16

Ft

Hitel

Ft

Név
Telefonszám

Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Adásvételi szerződés alapján a vételár összege
Forrásösszetétel
A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Ft

Saját erő17

Ft

Hitel

Ft

Név
Telefonszám

16 Saját erő az adásvételi szerződésben szereplő vételár és a Bank által elfogadott értékbecslés szerint megállapított piaci érték közül alacsonyabb összegének minimum 10%-a
17 Saját erő az adásvételi szerződésben szereplő vételár és a Bank által elfogadott értékbecslés szerint megállapított piaci érték közül alacsonyabb összegének minimum 10%-a
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Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Adásvételi szerződés alapján a vételár összege
Forrásösszetétel
A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Ft

Saját erő18

Ft

Hitel

Ft

Név
Telefonszám

Tulajdonos neve
Tulajdoni hányad
Helyiségnév
Helyrajzi száma
Művelési ág
Terület nagysága

Hektár

A termőföld vagy annak egy része bérbeadással érintett-e?
(ide értve minden, a termőföld használatának/hasznosításának átengedését eredményező
megállapodást, úgy mint pl. (haszon)bérlet, haszonkölcsön, feles bérlet, részesművelés,
szívességi földhasználat)

Igen
Nem

A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó információk
(pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás, építési korlátozás, stb.)
Adásvételi szerződés alapján a vételár összege
Forrásösszetétel
A helyszíni értékbecslésről
értesítendő

Ft

Saját erő19

Ft

Hitel

Ft

Név
Telefonszám

18 Saját erő az adásvételi szerződésben szereplő vételár és a Bank által elfogadott értékbecslés szerint megállapított piaci érték közül alacsonyabb összegének minimum 10%-a
19 Saját erő az adásvételi szerződésben szereplő vételár és a Bank által elfogadott értékbecslés szerint megállapított piaci érték közül alacsonyabb összegének minimum 10%-a
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