AZ MKB BANK NEVÉBEN ŐSZINTÉN
GRATULÁLUNK NYERTES PÁLYÁZATÁHOZ!

TELJES KÖRŰ
FINANSZÍROZÁS

Most rajtunk a sor, hogy egyedi finanszírozási ajánlatunk segítségével Ön a lehető leggyorsabban megvalósíthassa beruházását annak érdekében, hogy az minél
előbb jövedelmet termeljen Önnek.
Ajánlatunk kidolgozása során figyelembe vesszük az elnyert
pályázatában vállalt kötelezettségeit, saját pénzügyi lehe
tőségeit és egyedi igényeit!

A Vidékfejlesztési Program
keretében támogatást
nyert gazdálkodók részére

Háromféle finanszírozási ajánlatunk van az Ön számára,
 elyek segítségével akár teljes körűen biztosíthatja beruhá
m
zása számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat.

MKB VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM –
BERUHÁZÁSI HITEL
A beruházás vissza nem térítendő támogatáson és saját
erőn felüli részéhez hosszú, akár 10 éves futamidejű
hitelt nyújtunk, amely törlesztését elég a beruházás
aktiválást követően megkezdenie.

MKB VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM –
FORGÓESZKÖZ HITEL
A Magyar Államkincstár által csak utólagosan folyó
sítandó, vissza nem térítendő támogatást elő
finan
szírozzuk Ön számára úgy, hogy Önnek elég legyen
a későbbiekben befolyó támogatásból v isszafizetnie
a hitelt.

MKB VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM –
BANKGARANCIA
A vissza nem térítendő támogatás 50%-át kitevő előleg
lehívásához szükséges bankgaranciát nyújtunk, amely
révén a támogatás egy részéhez már a beruházás meg
kezdésekor hozzájuthat.

AZ MKB PÉNZÜGYI CSOPORTRÓL
Az MKB Pénzügyi Csoport vállalatai a pénzügyi szolgálta
tások területén elért sikereikkel, évtizedes tapasztalataikkal
pontosan tudják, hogy milyen munkával jár egy vállalkozás
elindítása és sikeres működtetése.
Tevékenységünk középpontjában a gyors és egyszerű ügyintézés, a támogató szakértelem, a megbízható partneri viszony és az innovatív gondolkodás áll.
Minden tudásunkat és segítségünket felajánljuk az Ön
vállalkozásának is!
	
MKB Bank:
univerzális banki partner, országos fiókhálózat, 69 kiren
deltség, modern digitális megoldások
	
MKB – Euroleasing:
személygépjármű- és eszközfinanszírozás
	
MKB Consulting:
finanszírozási-, projektfejlesztési- és pályázati tanácsadás
	
MKB – Pannónia Alapkezelő:
befektetési szolgáltatások
	
MKB – Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár:
egészségpénztári szolgáltatások
	
MKB Nyugdíjpénztár:
nyugdíjpénztári megoldások
	
MKB SZÉP Kártya:
béren kívüli juttatások

MKB AGÁRPARTNER
Az MKB Bank vállalati igazgatóságának közel 70 éves tapasz
talata mostantól a mezőgazdasági vállalkozásokat is támo
gatja. Az MKB Agrárpartner tapasztalata és szaktudása, a
tradíciókat szem előtt tartó és egyúttal innovatív szemlélete
a magyar termelők és agrárvállalkozások jövőjének fontos
meghatározója lehet. A mezőgazdaságot ismerő és értő
pénzügyi partnerként támogatjuk az agrárvállalkozások lét
rejöttét és működését. Szívügyünk az agrárium.

BERUHÁZÁSI HITEL
Kinek

FORGÓESZKÖZ HITEL

BANKGARANCIA

A Vidékfejlesztési Program keretében nyertes pályázattal rendelkezőknek

Az utólagosan folyósított vissza nem
térítendő támogatás előfinanszírozása.

Az előlegként lehívható részhez
szükséges biztosíték nyújtása.

Előnyök

- Hosszú futamidő.
- Nem szükséges saját megtakarításait
a beruházás megvalósítására fordítani.
- Figyelmbe vesszük a gazdálkodás
szezonális jellegét

- Biztosíthatja a beruházás minél gyorsabb
megvalósulását.
- Nem szükséges ingatlan vagy ingó fedezet.
- Nincs tőketörlesztési kötelezettség, amíg a
hitel törlesztése támogatásból történik.
- Nem szükséges saját megtakarításait
a beruházás megvalósítására fordítani.

- Már a beruházás megkezdésekor lehívhatja
a vissza nem térítendő támogatási előleget.
- Nem szükséges saját megtakarításait a
beruházás megvalósítására fordítani.

Hitelösszeg/
Bankgarancia
összege

- Minimum 10 millió Forint.
- Maximum: a beruházás költségének vissza
nem térítendő támogatással és saját erővel
csökkentett összege.

- Minimum 10 millió Forint.
- Maximum: a megítélt támogatás 90%-a,
kivéve támogatás előleg igénylése esetén.
Ez esetben a hitel összege a támogatás
és a támogatás előleg közötti különbség
maximum 90%-a.

- Minimum 10 millió Forint.
- Maximum: a támogatási előlegként
lehívható összeg.

Saját erő

Minimum 10% (beruházás teljes összegére)

Devizanem

Forint

Forint

Forint

Futamidő

- Maximum 10 év
- Kizárólag gép-, berendezés-, eszköz
beszerzés esetén: maximum 7 év.

A beruházás ütemezéséhez igazodó, de
maximum 3 év.

A Kifizető Ügynökség (MÁK) felé történő
elszámolás elfogadásáig, de maximum
30 hónap.

Türelmi idő

Maximum 3 év, de nem hosszabb, mint
a beruházás aktiválását követő 1 év.

Maximum 3 év.

A hitel/
bankgarancia
biztosítéka

- Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
vagy Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os
készfizető kezessége.
- Magánszemély készfizető kezessége.
- A beruházás tárgya.
- Egyéb, a bank által elfogadható biztosíték.

- Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
vagy Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os
készfizető kezessége.
- Magánszemély készfizető kezessége.
- Az MKB Banknál lévő elkülönített
regisztrációs számla, amelyre a támogatás
érkezik.
- Egyéb, a bank által elfogadható biztosíték.

A hitel tőke
törlesztése

A gazdálkodás bevételének szezonalitását és
a beruházás termelékenységét figyelembe
véve rugalmasan alakítható.

A befolyó támogatásból történik.

Célja

A támogatáson felüli önrész biztosítása.

- Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
vagy Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os
készfizető kezessége.
- Magánszemély készfizető kezessége.
- A beruházás tárgya.
- Az MKB Banknál lévő elkülönített regisztrá
ciós számla, amelyre a támogatás érkezik.
- Egyéb, a bank által elfogadható biztosíték.

AKÁR TELJES KÖRŰ FINANSZÍROZÁSI
LEHETŐSÉG

Beruházás forrásösszetétele: 150 M Ft

Finanszírozási ajánlataink segítségével egyedi igényeinek
és pénzügyi lehetőségeinek megfelelően biztosíthatja
beruházása számára a Vidékfejlesztési Pályázaton nyert
támogatás akár teljes összegét.

3,75 M Ft
15 M Ft

Éljen a bankgarancia lehetőségével, amennyiben a pá
lyázaton nyert támogatás előlegét szeretné lehívni.
A támogatási összeg előlegen felüli részének előfinanszíro
záshoz a forgóeszköz hitel nyújthat segítséget, melyhez
minimális saját erővel kell rendelkeznie. Az önerő biztosítá
sára a beruházási hitel nyújt megoldást.

60 M Ft

33,75 M Ft

37,5 M Ft

www.mkb.hu/agrar

Termékeink segítségével minimális sajáterő mellett
is biztosíthatja beruházásának mielőbbi megvalósulását!

TeleBANKár: 06 80 333 770

BERUHÁZÁS (150 M Ft)

Forgóeszközhitel 10%-os saját ereje
Beruházási hitel

ELŐLEG
(37,5 M Ft)
Támogatás 50%-a

Bankgarancia

ELŐFINANSZÍROZÁS
(33,75 M ft)

ÖNERŐ
(75 M Ft)

SAJÁT
ERŐ*
(3,75 M Ft)

Forgóeszközhitel

*	A forgóeszközhitelhez szükséges saját erő mértéke a támogatás előleg
gel csökkenett részének 10%-a. Azaz a 37,5 M Ft 10%-a.

ELŐFINANSZÍROZÁS
(60 M Ft)

Teljes beruházás 10%-os saját ereje

SAJÁT ERŐ
(15 M Ft)**

Beruházási
hitel

**	A beruházás saját erejének mértéke a teljes beruházás összegének 10%-a.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Szolgáltatásainkkal, kedvezményes lakossági számla
vezetési és hitel ajánlatainkkal is állunk munkaválla
lóik rendelkezésére.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért
keresse fel a www.mkb.hu/agrar honlapot vagy hívja
a TeleBANKár ügyfélszolgálatot a 06 80 333 770-es
telefonszámon.

Személyesen bankfiókjainkban

KP54

Bankgarancia
Forgóeszközhitel

TÁMOGATÁS
(75 M Ft)

További információ:

