
A HITEL CÉLJA:
Exportőr vagy exportőr részére beszállító ügyfelek számára az export 
tevékenységhez kapcsolódóan szükséges forgóeszközigény finanszí-
rozása.

KINEK AJÁNLJUK?

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, deviza- 
belföldinek minősülő vállalkozások vehetik igénybe, általános
likviditásfinanszírozásra, mint pl. alapanyagok, befejezetlen terme-
lés, késztermékek, áruk, készletekre adott előlegek, vevőkövetelések, 
működési költségek, mint pl. bérek, folyó kiadások finanszírozásához. 
Akár agrárvállalkozók is igényelhetik.

MIÉRT IDEÁLIS 
VÁLASZTÁS?

  Fix kamatozás.

  Akár 5 éves futamidő. 

HITELÖSSZEG:

Egy adott pénzügyi intézmény tekintetében évente és ügyfelenként 
(nem csoportszinten) 20 millió EUR/7 Mrd HUF lehet azzal, hogy ennél 
magasabb hitelkeret jóváhagyásához nemzetgazdasági hatásvizsgálat 
szükséges.

DEVIZANEM: HUF / EUR / USD

A HITEL TÍPUSA: Rulírozó vagy nem rulírozó.

KAMAT: Kedvezményes, futamidő alatt fix kamat.

RENDELKEZÉSRE  
TARTÁSI JUTALÉK:

Évi 0,2%.

MEGTÖRÉSI DÍJ:
Előtörlesztés esetén felmerülő, Kamatkiegyenlítési Rendeletben 
(85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet) előírt feltételek nem teljesülése esetén 
az Eximbank által felszámított költség.

FUTAMIDŐ: Minimum 6 hónap, maximum 60 hónap.

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁS:

Maximum 1 év nem rulírozó hitel esetében (ütemezett rendelkezésre 
tartás lehetséges), illetve 60 hó rulírozó hitel esetén. Rulírozó  hitelke-
retből hetente 2 lehívást lehet kezdeményezni.
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1 A jelen anyag tájékoztató jellegű, az abban foglalt tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk. szerinti kötelező ajánlatnak. A jelen anyagban lévő szolgáltatások 
és szolgáltatáscsomagok részleteivel illetve kondícióival kapcsolatban, kérjük, tájékozódjon banki kapcsolattartójánál vagy a bank honlapján (mkb.hu), vagy hívja a 
TeleBANKárt a 06 80 333 770-es telefonszámon. Tájékoztatjuk, hogy a bankunk által a cégük részére szóló további tájékoztató anyagok küldését jogosult bármikor, 
indokolási kötelezettség nélkül, költség- és díjmentesen lemondani. A lemondásra a telebankar@mkb.hu e-mail címre történő elektronikus üzenet küldésével, postai 
úton vagy személyesen bankfiókban kerülhet sor, melyben kérjük, tüntesse fel az Ön által képviselt cég nevét és adószámát. A további tájékoztató anyagok küldésének 
lemondása semmilyen módon nem érinti az Önök cége és az MKB Bank Nyrt. közötti szerződéses kapcsolatot.
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TÖRLESZTÉS
ÜTEMEZÉSE:

Nem rulírozó kölcsön: kamatfizetési időpontokban, vagy egyösszeg-
ben lejáratkor (maximum 24 hónapos futamidő esetén). A 24 hónapot 
meghaladó futamidő esetén a futamidő utolsó 20%-ában esedékes 
tőketörlesztő részlet nem érheti el az eredeti tőkekövetelés 60%-át (ha 
az eredeti futamidő 20%-a kevesebb, mint egy év, akkor a futamidő 
utolsó egy éves szakaszát kell figyelembe venni).

Rulírozó kölcsön: egyösszegben, legkésőbb a végső lejárati napon. 
Rulírozó hitelkeretből hetente 2 törlesztést lehet kezdeményezni.

KAMATFIZETÉS: 1, 3 vagy 6 havonta.

FINANSZÍROZÁSBÓL 
KIZÁRT ÜGYFELEK:

A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank minden-
kor hatályos ÜSZ alapján kizárt ügyfelek.

A HITEL NEM 
HASZNÁLHATÓ FEL:

A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank minden-
kor hatályos ÜSZ alapján kizárt ügyletek.

MAGYAR
SZÁRMAZÁS
IGAZOLÁSA:

A finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, 
aki társadalombiztosítás ellátására jogosult, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
ról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.
A feltételnek folyamatosan meg kell felelni. Amennyiben a futamidő 
alatt a fenti arány 50%-ra módosul, vagy az alá csökken, akkor az ügyfél 
köteles haladéktalanul ezt a pénzügyi intézmény felé jelezni, aki arról az 
Eximbankot haladéktalanul értesíti. Minimum elvárás, hogy a finanszíro-
zott vállalkozás legalább 1 főt 4 órában alkalmazzon.

Áru esetén: 
Áruexport esetén a magyar származásúnak minősülő áruk minimális 
értékének el kell érnie az ügyfél részére folyósított hitelből teljesítendő 
exportügylet keretében kiszállított áruk kereskedelmi szerződésben/
megrendelésben szereplő értékének 50%-át, beszállító esetében az 
exportőr részére teljesített beszállítói ügylet keretében beszállított áruk 
megrendelésben/szállítói szerződésben szereplő értékének 100%-át.

EXPORT TELJESÍTÉSRE, 
EXPORTHOZ
KAPCSOLÓDÓ
BESZÁLLÍTÓI
ÁRBEVÉTEL
TELJESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ELVÁRÁS:

Az éves mérési időpontokban az elmúlt Mérési Időszak alatt megvalósult 
finanszírozott exportügylet / exporthoz kapcsolódóan finanszírozott 
beszállítói ügylet összegének el kell érnie a 12 hónappal korábban 
fennálló Kölcsön összegének legalább 1,176-szoros mértékét.
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