ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ1
EXIM FORDULAT
BELFÖLDI BERUHÁZÁSI HITEL
KINEK AJÁNLJUK?

A hitelt azoknak a magyar KKV-nak ajánljuk, akik a COVID-19 járvány
kitörése következtében kialakult romló üzleti körülmények utáni újrainduláshoz beruházást terveznek, és fejlesztéseiket kedvezményes
kamatozású, hosszú futamidejű hitellel kívánják megvalósítani.

FINANSZÍROZHATÓ
ÜGYFELEK:

A Hitelprogram keretében az a COVID19 járvány következtében átmeneti, súlyos likviditási nehézséggel szembesülő vállalkozás finanszírozható,
amely a hitelkérelem benyújtásának és a hitelszerződés megkötésének
időpontjában
az Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezet és
a KKV kritériumoknak megfelel, továbbá amely
exportőrnek, vagy exportőr részére beszállítónak minősül, vagy
exportpotenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik.
Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:

AZ ÁTMENETI,
SÚLYOS
LIKVIDITÁSHIÁNY
FENNÁLLÁSA
BIZONYÍTOTT,
AMENNYIBEN:

FINANSZÍROZÁSBÓL
KIZÁRT ÜGYFELEK:

nettó árbevétel csökkenése
üzemi eredmény csökkenése
adózott eredmény csökkenése
a beruházás 2020. február 1-et követően az előzetes (dokumentált)
tervekhez képest legalább 3 hónappal csúszik, és a költségvetés
növekszik.
A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a teljes 2020. évi
adatainak a 2019. évi adatokkal, vagy a 2021. január 1. és 2022. május
31. közötti, legalább 6 hónapos periódusnak a 2019. év, a 2020. év vagy
a 2021. év azonos időszakával (a fenti bekezdésben rögzített eseteknél
az üzleti terv 2020., 2021. évi vagy az 2022. évi időarányos teljesítésével)
összehasonlítva kell vizsgálni, amelyek során csökkenést/változást
szükséges igazolni.
A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos alapján kizárt ügyfelek, valamint a 2019. 12. 31-én (az
általános csoportmentességi rendelet értelmében) nehéz helyzetben
lévő vállalkozások. A fentiektől eltérve támogatás nyújtható azon mikrovagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31-én már
nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti
kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek
megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban,
illetve amennyiben részesültek megmentési vagy szerkezetátalakítási
támogatásban, a támogatás nyújtásának időpontjában már visszafizették a kölcsönt vagy megszüntették a kezességvállalást vagy már nem
tartoznak szerkezetátalakítási terv hatálya alá.

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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(1) az Ügyfél 2020. február 1-ét követően nehéz helyzetbe került
az általános csoportmentességi rendelet értelmében, vagy
(2) az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül, amelyeket ügyfélnyilatkozat és friss főkönyvi kivonat, ill. egyéb releváns dokumentumok alapján szükséges alátámasztani:

EXIM FORDULAT
BELFÖLDI BERUHÁZÁSI HITEL

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján kizárt ügyletek, továbbá:

FINANSZÍROZÁSBÓL
KIZÁRT ÜGYFELEK:
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 efejezett (a hitelkérelem Pénzügyi Intézmény felé történt benyújtása
b
előtt üzembe helyezett ill. aktivált) beruházás
hitelkiváltás
lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése
idegen tulajdonú földterületen történő beruházás (speciális esetek
kivételével)
kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházások
bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás (kivéve cégcsoporton belül történő tárgyi eszköz bérbeadás/bérelt ingatlanon
történő beruházás)
értékesítési célú/bérbeadási célú irodaingatlan fejlesztés (a termelő
és/vagy szolgáltató gazdálkodó szervezet beruházásához közvetlenül
kapcsolódó irodarész finanszírozható, azzal, hogy bérbeadás nem
lehetséges, csak cégcsoporton belül)
bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak (kivéve cégcsoporton belül, vagy ha az ingatlan ipari parkon belül épül, és az
ipari park üzemeltetője (hitelfelvevő) adja bérbe termelő/szolgáltató
vállalkozásnak vagy amennyiben a bérbeadás az ügyfél üzletszerű
tevékenységei közé tartozik)
cégcsoporton belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvétele
személygépjárművek
a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása a következő
esetekben:
amennyiben a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, kivéve ha az utóbbi esetben az érintett vállalkozás nem - vagy nem
élelmiszeripari célokra – hozta forgalomba a termékeket, például
desztillálásra, metanizációra, vagy komposztálásra használta azokat; vagy
amennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben
továbbítsák az elsődleges termelőknek;
a halászati és akvakultúra ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, ha az a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének a)-k) pontjában említett támogatási kategória alá
tartozik.

EXIM FORDULAT
BELFÖLDI BERUHÁZÁSI HITEL

A hitel felhasználható a COVID19 érintettség alapján szükségessé vált
beruházásokra az alábbiak szerint:

A HITELBŐL
FINANSZÍROZHATÓ
KIADÁSOK:

 j termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó beruházások,
ú
már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódóan
megvalósítandó beruházások,
már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó beruházások befejezése (a hitelkérelem Pénzügyi
Intézmény felé történt benyújtása előtt még nem üzembe helyezett
saját beruházás finanszírozása)
gépek, berendezések, felszerelések vásárlása.
A Program keretében a hitel felhasználásának igazolására a hitelkérelem
pénzügyi intézményhez történő benyújtását megelőzően 120 napon
túl kifizetett számlák nem fogadhatók el.
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HITELÖSSZEG:

Legfeljebb 10 millió EUR vagy 3,5 Mrd HUF.

DEVIZANEM:

EUR / HUF

KAMAT:

EUR esetén legfeljebb évi 0,5%, HUF esetén legfeljebb évi 4%, amely
a teljes futamidő alatt fix.

RENDELKEZÉSRE
TARTÁSI JUTALÉK:

Évi 0,2% a le nem hívott tőkeösszegre vetítve.

EGYSZERI DÍJ:

Maximum 0,5%.

SAJÁT ERŐ:

A saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének gépek, berendezések vásárlása esetén minimum 10%-a, egyéb esetben minimum
15%-a. A saját erőbe vissza nem térítendő támogatás nem számítható
be.

FUTAMIDŐ:

Maximum 120 hónap.

TÜRELMI IDŐ:

Maximum 36 hónap.
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KAMATPERIÓDUS:

1, 3 vagy 6 hónap.

RENDELKEZÉSRE
TARTÁSI IDŐSZAK:

Maximum 24 hónap.

TÖRLESZTÉS:

A türelmi idő lejáratát követően 1,3 vagy 6 havonta, egyenlő vagy egyedi
összegű tőkerészletekben úgy, hogy a 24 hónapot meghaladó futamidő
esetén az utolsó évben esedékes tőketörlesztő részlet nem érheti el az
eredeti tőkekövetelés 60%-át.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS:

A hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél részére
nyújtott kamat kamattámogatást tartalmaz, amelynek mértékét az Európai Bizottság 2008/C 14/02 Közleménye szerinti felármátrix alapján
meghatározott egyéni referencia ráta és a hitel devizaneme szerinti
kölcsön kamat különbsége határozza meg. A hitelprogram keretében a
végső kedvezményezett ügyfél részére nyújtott kamattámogatás állami
támogatásnak, formáját tekintve a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény
(a továbbiakban: COVID Közlemény) 3.1 szakasza alapján nyújtott korlátozott összegű (kamattámogatás) támogatásnak minősül.

KAMATKIEGYENLÍTÉSBŐL
SZÁRMAZÓ
VESZTESÉG:

Amennyiben a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont refinanszírozási
kölcsön már nem felel meg a kamatkiegyenlítési rendeletben előírt
feltételeknek, az Eximbank felszólítását követően a pénzügyi intézmény
köteles megtéríteni az Eximbank azon felmerült és igazolt költségét is,
amely az adott ügylettel kapcsolatban az adott naptári negyedévben
a költségvetés terhére már nem számolható el. Jelen pontban foglalt
költség nem kerül felszámításra, amennyiben a refinanszírozási kölcsön előtörlesztésének értéknapja a naptári negyedévet követő első
munkanap.
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VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOK:

BEFOGADHATÓ
TEVÉKENYSÉGEK
LISTÁJA:
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1994. évi XLII. törvény
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
C (2020) 1863 sz. COVID Bizottsági Közlemény
01: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgálatások
02–20 Fakitermelés
02–30 Vadontermő egyéb erdei termékek gyűjtése
03 Halászat, halgazdálkodás
10–12: Élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása
13–15: Textília, ruházati termék és bőrtermék gyártása
16: Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
17: Papír ás papírtermék gyártása
18: Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
19: Kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás
20: Vegyi anyag és vegyi termék gyártása
21: Gyógyszergyártás
22: Gumi- és műanyag termék gyártása
23: Nemfém ásványi termék gyártása
24: Fémalapanyag gyártása
25: Fémfeldolgozási termék gyártása
26: Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása
27: Villamos berendezés gyártása
28: Máshová nem sorolt gép és gépi berendezés gyártása
29: Közúti jármű gyártása
30: Egyéb jármű gyártása
31–32: Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység
33: Gép, berendezés és eszköz javítása és üzembe helyezése
38–39: Hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés és egyéb
hulladékkezelés
49: Szárazföldi és csővezetékes szállítás (ideértve az engedélyhez
kötött 49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítást)
50: Vízi szállítás
51: Légi szállítás
52: Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység
53: Postai és futárpostai tevékenység
55: Szálláshely-szolgáltatás
58: Kiadói tevékenység
5
 9–60: Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása;
műsorösszeállítás és műsorszolgáltatás
61: Távközlés
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 2–63: Információ-technológiai szolgáltatás; információs szolgáltatás
69–70: Jogi, számviteli és adószakértői tevékenység; üzletvezetés;
vezetői tanácsadás
71: Építészmérnöki és mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat és
elemzés
72: Tudományos kutatás és fejlesztés

