
A HITEL CÉLJA:

A beruházási hitel alapvető célja exportőrök, vagy exportőr részére 
(elsőkörös) beszállító ügyfelek számára a nemzetközi versenyképességü-
ket, nemzetközi piacra lépésüket, az export tevékenységüket elősegítő, 
belföldön megvalósuló beruházásának finanszírozására.

KINEK AJÁNLJUK?

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, deviza- 
belföldinek minősülő vállalkozások, exportőrök vagy exportőr részére 
(elsőkörös) beszállítók fejlesztéseik finanszírozása céljából vehetik 
igénybe. Akár agrárvállakozók is igényelhetik.

MIÉRT IDEÁLIS 
VÁLASZTÁS? 

  Fix kamatozás.

  Akár 15 éves futamidő. 

DEVIZANEM: HUF / EUR / USD

KAMAT: Kedvezményes, futamidő alatt fix kamat.

RENDELKEZÉSRE  
TARTÁSI JUTALÉK:

Évi 0,2%.

MEGTÖRÉSI DÍJ:

Nem kamatfizetési napon történő előtörlesztés esetén a megtörési 
díj az előtörlesztéssel együtt esedékes, mely az előtörlesztést követő 
első banki munkanaptól az adott kamatperiódus végégig a Kamatki-
egyenlítési Rendelet szerint járó bázisköltség és az előtörlesztett összeg 
kamatperiódus végéig történő kihelyezésével a piacon elérhető kamat 
különbözete. Az így kiszámított összeg akkor kerül feszámításra, ha 
mértéke eléri a 15 ezer forintot, vagy 50 eurót.

SAJÁT ERŐ: Minimum 15%.

FUTAMIDŐ: Minimum 24 hónap, maximum 180 hónap.

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁS:

Maximum 36 hónap. Ütemezett rendelkezésre tartásra van lehetőség.
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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.

EXIM Exportösztönző
Hitelprogram Beruházási Hitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ1



TÜRELMI IDŐ: Maximum 36 hónap. 

KAMATFIZETÉS: 1, 3 vagy 6 havonta.

TÖRLESZTÉS:

A türelmi idő lejáratát követően kamatfizetési időpontokban. Egyenlő-, 
vagy egyedi összegű tőkerészletekben úgy, hogy az utolsó törlesztő 
részlet nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 20%-át, (akár eltérő 
kamat- és tőkefizetési periodicitással).

A HITEL
FELHASZNÁLÁSI
KÖRE:

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvé-
delmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló, 
alábbiakban felsorolt beruházásokhoz:

   új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, saját célra 
megvalósítandó beruházások finanszírozása; 

   már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó 
saját célra megvalósítandó beruházások finanszírozása; 

   már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez 
kapcsolódó saját célra megvalósítandó beruházások befejezése (még 
nem aktivált saját beruházás finanszírozása);

  ipari parkon belül történő beruházás finanszírozása.

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. Továbbá:

   cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény vásárlásra;

   bérbeadás útján történő hasznosítási célú ingatlan/létesítmény 
vásárlása, fejlesztése és építése; 

   befejezett (üzembe helyezett) beruházás finanszírozásra;

   értékesítési célú/bérbeadási célú irodaingatlan fejlesztésének 
finanszírozása2;

   37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontjának hatálya alá tartozó 
állami támogatásban részesült beruházás finanszírozásra;

   fennálló hitel kiváltásra.

Exim Exportösztönző
Hitelprogram Beruházási Hitel

2/3
2 A termelő és/vagy szolgáltató gazdálkodó szervezet beruházásához közvetlenül kapcsolódó saját célra történő irodarész finanszírozható, azzal, hogy bérbeadás nem 
lehetséges, csak cégcsoporton belül.



MAGYAR
SZÁRMAZÁS
IGAZOLÁSA:

A finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan 
személy, aki társadalombiztosítás ellátásara jogosult, valamint e szol-
gáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint 
vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Áru esetén továbbá: Áruexport esetén a magyar származásúnak 
minősülő áruk értékének el kell érnie a hitelből megvalósított beru-
házás eredményeképpen létrejövő áruexport 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:

A konstrukció keretében a kamatkiegyenlítési rendszerbe csak azon 
exportélénkítő beruházási hitelek vonhatók be, amelyek esetében: 

   a hitelből megvalósított beruházás exportárbevétel-növekedést/
beszállító esetében exporthoz kapcsolódó árbevétel növekedést 
eredményez, 

   a hitelből megvalósított beruházás eredményeképpen megvalósuló 
exportteljesítés/exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel kumulált 
mértéke a beruházás aktiválását követően a hitelkeret lejáratáig tartó 
időszakban eléri az ügyfél részére folyósított hitel összegének legalább 
az alábbiak szerint meghatározott mértékét:

   legfeljebb 5 éves futamidő esetén a 2-szeres, 

  6–10 év futamidőnél a 3-szoros.

Amennyiben a végső adós exportőri, illetve beszállítói tevékenysé-
get is végez, az export elvárás teljesítésének ellenőrzésénél az export 
árbevétel valamint az exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel is 
figyelembe vehető.
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