MKB HEKTÁR PLUSZ TERMÉKCSALÁD
– Lehetőséget nyitunk a bővülésre!

LEHETŐSÉGET
NYITUNK
A BŐVÜLÉSRE

Az MKB Pénzügyi Csoport vállalatai a pénzügyi szolgáltatások terén elért sikereikkel, évtizedes tapasztalataikkal,
szakértő hozzáértéssel és innovatív megoldásokkal segítik
az agrárgazdákat.
Az MKB Bank célja, hogy a magyar mezőgaz-

GYARAPÍTSA
GAZDASÁGÁT AZ
MKB HEKTÁR PLUSZ
TERMÉKCSALÁDDAL!

daság versenyképességét tovább javítsa, ezért
folymatos termék fejlesz téssel és kedvező
feltételrendszerű banki finanszírozással segíti a
gazdálkodókat. A mezőgazdaságot ismerő és értő
pénzügyi partnerként támogatjuk az agrár-vállalkozások
létrejöttét és működését.
Szívügyünk az agrárium.

MKB HEKTÁR PLUSZ TERMÉKCSALÁD
Új finanszírozási konstrukcióink révén a gazdálkodóknak
lehetősége nyílik arra, hogy termőföldvásárlásra, beruházásokra vagy akár szabad felhasználásra fordítsák

HITELCÉLOK:
MKB Hektár Plusz Termőföld Hitel:

az igényelt forrást. Mindhárom termék hitelkiváltásra is

Termőföldvásárlás

használható. Termőföldvásárlás esetén a hitel fő fedezetét

Hitelkiváltás

a megvásárolni kívánt és szükség esetén 3. fél tulajdonában
lévő termőföld jelenti.
Az ön termőföldje számunkra is nagy érték!

KIKNEK AJÁNLJUK:
őstermelőknek,
családi gazdálkodóknak,
egyéni vállalkozóknak.
társas vállalkozásoknak

MKB Hektár Plusz Beruházási Hitel:
Ingatlan építés, fejlesztés, beruházás
Gépbeszerzés
Technológia vásárlás
Hitelkiváltás
Tenyészállat vásárlása2
MKB Hektár Plusz Szabadfelhasználású Hitel:
Szabad felhasználás
Hitelkiváltás

A HITEL FEDEZETE:
	tulajdonban lévő termőföld (a megvásárolni kívánt és
szükség esetén 3. fél tulajdonában lévő termőföld.)
	magánszemély készfizető kezessége,
	az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kezességvállalása.

TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐK:
max. 20 év termőföldvásárlásra,
max. 10 év beruházásra, fejlesztésre3
max. 5 év szabad felhasználásra.

ELŐNYÖK:
	A vállalkozás életciklusához igazítható, személyre
szabható a finanszírozás.

MKB HEKTÁR PLUSZ
TERMŐFÖLD HITEL

	Üzemmérete nagyobbá és hatékonyabbá válhat.

	
A hitel fő fedezetét a hitelfelvevő és szükség esetén
3. fél tulajdonában lévő vagy a megvásárolni kívánt
termőföld jelenti.
	
A hitel törlesztésének ütemezése a gazdaság stabilitásának megőrzése érdekében rugalmasan igazodik
a gazdálkodó bevételeihez.

Hitelcél

–	A meglévő birtokméret
növelése érdekében
történő termőföld
vásárlás
–	Hitelkiváltás

–	A hitel számla benyújtása nélkül szabadon felhasználható
–	Hitelkiváltás

Őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások

Hitelösszeg

Min. 5 millió forint
Max. 175 millió forint

akár az NHP Hajrá fix 2,5%-os kamatozásával is
igénybe vehető a finanszírozás.

–	Ingatlan építés, fejlesztés, felújítás
–	Gépbeszerzés
–	Hitelkiváltás
–	Ültetvénytelepítés
– Tenyészállat vásárlása2

Hiteligénylő

Amennyiben a gazdálkodó, illetve a hitel célja
megfelel a banki és az NHP Hajrá feltételeinek, úgy

MKB HEKTÁR PLUSZ
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ
HITEL

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Versenyképessége javulhat, hiszen a technológiai
fejlesztések, beruházások nem csak költséget csökkentenek, hanem egyben profitot is termelnek.
	Akár új élelmiszerfeldolgozó ipari tevékenységet
indíthat el.

MKB HEKTÁR PLUSZ
BERUHÁZÁSI HITEL3

Futamidő

Max. 20 év

Max. 10 év

VideóBANKunkon:
mkb.hu/videobank

Személyesen
bankfiókjainkban

TeleBANKár
06 80 333 770
Max. 5 év

mkb.hu/agrar
A gazdálkodás szezonalitásához igazodva
évi min. 2 alkalommal

Tőketörlesztés

Saját erő

Fő fedezetek

Min. 10%

Min. 20%

–	Termőföld
–	Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége
–	Magánszemély készfizető kezessége

–

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
1

Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretén belül, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén.

2

A 2000. évi C számvitelről szóló törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján.

3

Melyek mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódnak.

A jelen anyag tájékoztató jellegű, az abban foglalt tájékoztatás nem teljes körű és
nem minősül a Ptk. szerinti kötelező ajánlatnak. A benne szereplő szolgáltatások
és szolgáltatáscsomagok részleteivel, illetve kondícióival kapcsolatban, kérjük
tájékozódjon banki kapcsolattartójánál, a bank fiókjaiban, a bank honlapján
(mkb.hu/agrar) illetve hívja az MKB TeleBANkárt a 06 80 333 770-es telefonszámon
vagy hívja a VideoBANK-ot az mkb.hu/videobank oldalon.

KP104

ÉLJEN ÖN IS A LEHETŐSÉGGEL!

