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EXIM Jövő Exportőrei
Hitelprogram Forgóeszköz Hitel

A HITEL CÉLJA:

A belföldi forgóeszközhitel alapvető célja a finanszírozási piacon jelenlévő hiányosságok lefedése olyan vállalkozások támogatásán keresztül,
amelyeknél a hozzáadott érték dinamikusan növekedik, ennek eredményeképpen javul a nemzetközi versenyképesség, így elősegítve
Magyarország exportteljesítményének növekedését.

KINEK AJÁNLJUK?

A belföldi forgóeszközhitelt Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, devizabelföldinek minősülő vállalkozások vehetik
igénybe, általános likviditásfinanszírozásra, mint pl. alapanyagok,
befejezetlen termelés, késztermékek, áruk, készletekre adott előlegek, vevőkövetelések, működési költségek finanszírozásához, mint
pl. bérek, folyó kiadások stb.
A program keretében az elfogadható tevékenységeket a mellékelt TEÁOR lista tartalmazza, ettől eltérően csak indokolt esetben
történhet a finanszírozás.

MIÉRT IDEÁLIS
VÁLASZTÁS?

Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás.
Akár 5 éves futamidő.

HITELÖSSZEG:

Egy adott pénzügyi intézmény tekintetében évente és ügyfelenként
(nem csoportszinten) 20 millió EUR/7 Mrd HUF. Ennél magasabb összeg
is lehet az Eximbank egyedi jóváhagyásával. Az Eximbank refinanszírozásában megvalósuló, 3 Mrd Ft-ot meghaladó ügyletekre nemzetgazdasági hatásvizsgálat szükséges.

DEVIZANEM:

HUF / EUR

A HITEL TÍPUSA:

Rulírozó vagy nem rulírozó.

KAMAT:

Kedvezményes, futamidő alatt fix kamat.

EGYSZERI DÍJ:

Maximum 0,85%, az első folyósításkor esedékes.

RENDELKEZÉSRE
TARTÁSI JUTALÉK:

Évi 0,2%.

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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Fix kamatozás.
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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 (ütemezett rendelkezésre tartás lehetséges), illetve 60 hó rulírozó hitel esetén. Rulírozó egyedi refinanszírozási
hitelkeretből hetente 2 lehívást lehet kezdeményezni.

TÖRLESZTÉS:

Nem rulírozó kölcsön: kamatfizetési időpontokban, vagy egyösszegben
lejáratkor (maximum 24 hónapos futamidő esetén). 12 hónapot meghaladó futamidő esetén az utolsó tőketörlesztő részlet nem érheti el az
eredeti tőkekövetelés 60%-át.
Rulírozó kölcsön: egyösszegben legkésőbb a végső lejárati napon.
Rulírozó hitelkeretből hetente 2 törlesztést lehet kezdeményezni.

KAMATFIZETÉS:

1, 3 vagy 6 havonta.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
FORMÁJA:

A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami
támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek
minősül. A támogatás kategória, de minimis, ami nem haladhatja meg
a 200 ezer eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 ezer
eurót a támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások teljes
összegét együtt számolva.

FINANSZÍROZÁSBÓL
KIZÁRT ÜGYFELEK:
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A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján kizárt ügyfelek. Továbbá:
személygépjárművek forgalmazásával foglalkozó vállalkozások.
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A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján kizárt ügyletek. Továbbá:
é
 rtékesítési /bérbeadási célú lakóingatlan fejlesztésének finanszírozásra;
pénzügyi intézménynél fennálló hitel és lízing kiváltásra;
lakóingatlan vásárlása;
értékesítési célú irodaingatlan finanszírozása;
támogatás-előfinanszírozásra;
személygépjárművek vásárlásának finanszírozására;
k iskereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos forgóeszközigény
finanszírozása;
 aperőművek, így különösen, de nem kizárólagosan a fotovoltaikus
n
napelemes kiserőművek üzemeltetésének finanszírozása;

A HITEL NEM
HASZNÁLHATÓ FEL:

h
 armadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, azaz az exportált
mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadások közvetlen finanszírozása;
importtermékkel, szolgáltatással szemben hazai termék, szolgáltatás
felhasználásához kötött finanszírozásra;
a 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá
tartozó halászati és akvakultúra-ágazathoz kapcsolódó termék és
tevékenység finanszírozásra;
 ezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevém
kenység finanszírozásra (azaz a program keretében finanszírozható a
TEÁOR 10-11 kód alá sorolható feldolgozóipari tevékenység);
 ezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágam
zatában nyújtott finanszírozás, 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; vagy
a mennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben
továbbítsák az elsődleges termelőknek;
k özúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlásra;
a 1407/2013/EU bizottsági (de minimis) rendeletbe ütköző tevékenységek.
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BEFOGADHATÓ
TEVÉKENYSÉGEK
LISTÁJA:
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10–12: Élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása (Kivéve Dohánytermesztés és alkohol tartalmú italok 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
4
 9: 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
59–60: Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása;
műsorösszeállítás és műsorszolgáltatás
61: Távközlés
62–63: 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
74–75: Egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenység;
állat-egészségügyi ellátás

