Ügyféltájékoztató
az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához
Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád
egyes termékei között.
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót és – a gyors és gördülékeny
ügyintézés érdekében – már az első látogatás alkalmával beadhatja
hiteligénylését, ha magával hozza
 a kitöltött Hiteligénylési nyomtatványt
 a Hiteligénylési nyomtatvány utolsó oldalán az adott hitelcélnál felsorolt
dokumentumokat, melyek megtalálhatók a www.mkb.hu oldalon.
Teljeskörű pénzügyi kiszolgálást biztosítunk a számlavezetéstől az Ön igényeihez
alkalmazkodó, változatos hitelkonstrukciókig.
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1x1 Szolgáltatáscsomagok
Az MKB 1x1 Szolgáltatáscsomagok egyéni, illetve társas vállalkozások részére nyújtanak alapvető banki
szolgáltatásokat kedvező havi díj ellenében.
Igénybevételi feltétel
Vállalkozási fizetési számla az MKB-nál, melynek megnyitása díjmentes, számlanyitási letét elhelyezése
nem szükséges.

MKB 1x1 Dinamika Szolgáltatáscsomag
A szolgáltatáscsomag az induló vagy kevés banki műveletet igénylő vállalkozások számára mindössze 1800
Ft havi díj mellett tartalmaz kedvező banki szolgáltatásokat, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozás
működtetéséhez:
 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen, a kapcsolódó szolgáltatások – bankkártyák, fizetési
műveletek, stb. – széles palettája,
 1 db elektronikus forint eseti átutalás teljesítése NAV részére
 forint pénztári készpénzbefizetés díjmentesen,
 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – a világ bármely pontjáról telefonon keresztüli
ügyintézés lehetősége,
 MKB KKV NetBANKár SMS csomag 1 felhasználó részére havi díj nélkül – az elektronikus
pénzforgalom kényelmes és biztonságos lebonyolítása interneten keresztül,
 MKB MobilBANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havi díj nélkül – számlaműveleteiről SMS
üzenetet küldünk a folyamatos nyomonkövetés érdekében,

MKB 1x1 Elektronikus 2 Szolgáltatáscsomag
Kedvező havi díjért biztosítja a szükséges banki szolgáltatásokat azon vállalkozások számára, amelyek
előszeretettel bonyolítják pénzügyi tranzakcióikat az internet segítségével, jelentős időt és energiát takarítva
meg ezzel vállalkozásuk számára. Az Elektronikus 2 Szolgáltatáscsomag 3357 Ft havi díjért (melyből
2017.05.31-ig akciós jelleggel a mindenkor hatályos kisvállalati kondíciós lista felhasználható forgalmi
jutalék: 200 Ft) a következő ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat nyújtja:
 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen,
 Havonta 2 db elektronikus forint eseti átutalás teljesítése NAV részére kedvezményesen.
 Havonta 2 db elektronikus forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése
kedvezményesen.
 Kedvezményes forint elektronikus tranzakciós díjak.
 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagban nyitott
bankszámlához éves díj nélkül, mely bárhol a világon használható vásárlásra és készpénzfelvételre,
 2 db kedvezményes ATM készpénzfelvétel havonta bármely belföldi automatából a
szolgáltatáscsomagba tartozó bármely bankkártyával. A kedvezményes készpénzfelvételi díja: 0 Ft
(+0,6%),
 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – telefonos szolgáltatásunkon keresztül a világ
bármely pontjáról lekérdezheti banki információit,
 MKB KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére –
pénzügyei biztonságos intézésre ad lehetőséget interneten keresztül
 MKB MobilBANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havi díj nélkül – mobiltelefonjára érkező
üzenetekkel értesítjük a számlamozgásokról, jóváírásokról, terhelésekről. Biztonságos kártyahasználatot
biztosít, hiszen a tranzakcióról azonnal értesítés érkezik.
 számlakivonat postázása havonta egy alkalommal díjmentesen
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MKB 1x1 Flotta 2 Szolgáltatáscsomag
A szolgáltatáscsomag a feltörekvő, széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkező vállalkozások számára
jelenti az ideális megoldást, a benne foglalt kedvezményes szolgáltatásokat ezen vállalkozások pénzügyi
igényeinek megfelelően alakítottuk ki. A Flotta 2 Szolgáltatáscsomag 7322 Ft havi díjért (melyből
2017.05.31-ig akciós jelleggel a mindenkor hatályos kisvállalati kondíciós lista szerint felhasználható
forgalmi jutalék: 1000 Ft, ha meghatározott forint fizetési megbízásokból az adott hónapban legalább 4 db
teljesült) a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen,
 Havonta 2 db elektronikus forint eseti átutalás teljesítése NAV részére kedvezményesen.
 Havonta 2 db, elektronikus forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése
kedvezményesen.
 1 db forinttól eltérő devizanemű bankszámla vezetése díjmentesen vagy az MKB PCBANKár
szolgáltatás normál verziójának igénybevétele havi díj nélkül (a napi pénzforgalom bonyolítása
elektronikus úton, széles körű funkciók segítségével),
 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy 1 db Visa Business
bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért vagy 1 db MasterCard Silver Business bankkártya
kibocsátása az éves díj 50%-áért a szolgáltatáscsomaghoz tartozó bankszámlához, mellyel bárhol a
világon készpénzt vehet fel és vásárolhat,
 2 db kedvezményes ATM készpénzfelvétel havonta bármely belföldi automatából a
szolgáltatáscsomagba tartozó bármely bankkártyával. A kedvezményes készpénzfelvételi díja: 0 Ft (+
0,6%),
 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – telefonos szolgáltatásunkon keresztül bárhol,
bármikor lekérdezheti banki információit.
 MKB KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére –
pénzügyei biztonságos intézésre ad lehetőséget interneten keresztül

Átalánydíjas Kisvállalati Szolgáltatáscsomagok
Szolgáltatáscsomagjainkat az 500 M Ft éves árbevételt meg nem haladó vállalati ügyfeleinknek nyújtjuk.
Azon vállalkozások számára ideális megoldás, amelyek előre kalkulálható költségek mellett kívánják
igénybe venni kedvezményes szolgáltatásainkat és átutalásaikat elektronikus csatornán keresztül végzik.

Átalánydíjas Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag
A szolgáltatáscsomagot jellemzően a forint számlaforgalommal rendelkező vállalkozások számára ajánljuk.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 elsőként nyitott forint bankszámla vezetése díjmentesen,
 kedvezményes valamennyi forint (eseti) átutalás elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten
keresztül benyújtott megbízás esetén, kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft),





valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint eseti átutalás
kedvezményesen
KKV NetBANKár szolgáltatás SMS csomag 1 felhasználó számára havi díj nélkül
1 db MasterCard Unembossed forintalapú bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy 1 db
MasterCard Silver Business forintalapú bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért, mellyel
bárhol a világon készpénzt vehet fel és ingyenesen vásárolhat.

A Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag havi díja:
Terheléses
számlaforgalom /hónap

Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt
500 000 - 999 000 Ft
1 000 000 - 4 999 000 Ft
5 000 000 - 9 999 000 Ft
10 000 000 - 19 999 000 Ft
20 000 000 – 34 999 999 Ft

3 700 Ft
4 300 Ft
8 000 Ft
13 500 Ft
23 000 Ft
35 000 Ft
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35 000 000 - 49 999 000 Ft

49 500 Ft

Átalánydíjas Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag
A szolgáltatáscsomag a forint mellett devizában is forgalmazó vállalkozások számára nyújt megoldást.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag tartalmazza az Átalánydíjas Kisvállalati Forint
Szolgáltatáscsomag valamennyi kedvezményes elemét, ezen felül a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 kiválasztott devizanemben elsőként nyitott bankszámla vezetése díjmentesen,
 kedvezményes valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, az elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott
megbízás esetén, kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft),
 valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint eseti átutalás
kedvezményesen,
 kedvezményes valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, SEPA
elektronikusan benyújtott megbízás esetén, kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft).
Az Átalánydajs Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag havi díja:
Terheléses
számlaforgalom /hónap

Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt
500 000 - 999 000 Ft
1 000 000 - 4 999 000 Ft
5 000 000 - 9 999 000 Ft
10 000 000 - 19 999 000 Ft
20 000 000 – 34 999 999 Ft
35 000 000 - 49 999 000 Ft

7 500 Ft
11 000 Ft
14 500 Ft
21 000 Ft
31 500 Ft
49 500 Ft
66 000 Ft

Az MKB-nál vezetett Bankszámlák az OBA Betétbiztosítási védelme alatt állnak. Az OBA által biztosított
termékek listája tartalmazza az OBA által védett termékeket.
A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat
tartalmazza. A szolgáltatáscsomagokról részletes tájékoztatást a „V2A Kisvállalati számlavezetés”, „V2B Vállalati
számlavezetés”, és a „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” kondíciós listákban olvashat.

Milyen okiratok szükségesek a fizetési számla megnyitásához?
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Gazdasági társaságok (kivéve
részvénytársaságok)
Alakuló társaság esetében:
1. Társasági szerződés
2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel
ellátva), vagy aláírás minta (cégbíróságra
benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett)
3. Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám,
adószám és statisztikai számjel)

Részvénytársaságok
Alakuló társaság esetében:
1. Alapító okirat - Alapszabály
2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel
ellátva) , vagy aláírás minta (cégbíróságra
benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett)
3. Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám,
adószám és statisztikai számjel)

Már működő társaság esetében:

1. Alapító okirat - Alapszabály
2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel
1. Társasági szerződés
ellátva) , vagy aláírás minta (cégbíróságra
2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel
benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett)
ellátva) , vagy aláírás minta (cégbíróságra
3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat
benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett)
4. Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat
3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat
az adószámot és a statisztikai számjelet nem
4. Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat
tartalmazza)
az adószámot és a statisztikai számjelet nem
5.
Az engedélyköteles tevékenység(ek)
tartalmazza)
folytatásához szükséges hatósági engedély
5. Az engedélyköteles tevékenység(ek)
(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a
folytatásához szükséges hatósági engedély
nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy
(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a
nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.)
az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.)

Már működő társaság esetében:

Devizabelföldi egyéni vállalkozók

Devizakülföldi társaságok esetében

1. Vállalkozói igazolvány vagy igazolás a
nyilvántartásba vételről
2. Adóhatósági értesítés az adószámról (ha a
vállalkozói igazolvány valamilyen okból az
adószámot nem tartalmazza)
3. Egyéni cég esetén cégkivonat
(Egyéni cég /nem jogi személy/ az az egyéni
vállalkozó, aki vállalkozását a cégbírósághoz
bejelentette.)

1. a fióktelepet, illetve a kereskedelmi képviseletet
létesítő határozat (hiteles magyar nyelvű
fordításban)
2. a képviselőt kijelölő határozat (hiteles magyar
nyelvű fordításban)
3. Cégkivonat
4. Adóbejelentkezési lap (ha az adószámot, a
statisztikai számjelet a cégkivonat nem
tartalmazza)
5. Aláírási címpéldány
(Ha a hiteles másolatok nyelve nem angol vagy
német, akkor hiteles magyar fordításban kérjük
benyújtani.)

Alapítványok/egyesületek/társadalmi
szervezetek

Ügyvédi irodák

1. Alapító okirat - Alapszabály
2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel
ellátva)
3. Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai
számjel)
4. bírósági határozat a szervezet nyilvántartásba
vételéről
5. az engedélyköteles tevékenység(ek)
folytatásához szükséges hatósági engedély
(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a
nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy
az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.)

1. Alapító okirat
2. A területi ügyvédi kamara által kiállított okirat,
amelynek értelmében az ügyvédi irodát az
ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették
3. Taggyűlési határozat a képviselő(k) személyéről
4. Adóbejelentkezési lap

Irodai tagsággal nem rendelkező (egyéni)
ügyvédek esetében:
1. Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételről
szóló okirat (igazolvány)
Adóbejelentkezési lap

Természetesen az MKB a fenti társasági formákon túlmenően az egyéb jogi formában működő ügyfelek
bankszámláinak vezetését is készséggel vállalja. A bekért okiratok típusainak egyeztetése személyes
pénzügyi tanácsadóinknál vagy az MKB TeleBANKáron keresztül lehetséges.
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Kisvállalkozások számára igénybe vehető hiteltermékek
Likviditás finanszírozására igénybe vehető termékeink
MKB 1x1 Folyószámlahitel Plusz
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozások részére, amelyeknek gyors és rugalmas segítségre van szüksége az időlegesen
jelentkező cash-flow-, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelt
egyszerűen, ingó, illetve ingatlan biztosíték nyújtása nélkül igényelhető és szabadon felhasználható.



A hitel feltöltése a futamidő alatt automatikusan, vagyis a számlára érkező jóváírásokból történik.
Hitelkiváltásra (kivéve MKB által nyújtott Széchenyi Kártya, 1x1 Folyószámlahitel Plusz
nyújtásával történő megszüntetését ) és a NAV-val szemben fennálló tartozás teljesítésére nem
igényelhető!
Hitel összege (HUF)
500 000 Ft-tól - 50 000 000 Ft-ig

Futamidő
legfeljebb 12 hónap

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Folyószámla Hitel Plusz termékünket igénybe veheti minden olyan Magyarországon
bejegyzett, legalább 2 éve működő gazdálkozó szervezet, amely ellen:
 csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve
végelszámolási eljárás
- nem indult az elmúlt 2 évben
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.
 a vállalkozás ellen NAV (korábban APEH) végrehajtási eljárás
- nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve a 30 naptári napon belül lezárult NAV végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
 a vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg
nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy
vámtartozása, átütemezett tartozás sem fogadható el.
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem
veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban (új igénylés és futamidő közben i keretemelés esetén)
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában
és Hirdetményében előírt feltételeknek
Melyek a főbb biztosítékok?*
 magánszemély készfizető kezessége,
 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokrólérdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.

MKB 1x1 Folyószámlahitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozások részére, amelyek rendszeresen jelentkező likviditási gondokkal küzdenek, váratlan
kiadásaik jelentkeztek, vagy forrásigényük átmenetileg megnőtt, hiszen a hitel egyszerűen igényelhető és
szabadon felhasználható.
 A hitel feltöltése a futamidő alatt automatikusan, vagyis a számlára érkező jóváírásokból történik.
 Más banknál vagy az MKB-nál fennálló hitel kiváltására is igényelhető!*
Hitel összege (HUF)
2 000 000 Ft-tól - 125 000 000 Ft-ig

Futamidő
legfeljebb 12 hónap
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Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Folyószámlahitel termékünket igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett,
legalább 1 lezárt pénzügyi évvel rendelkező gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozásnak nincs sem lejárt, sem átütemezett köztartozása a NAV -nál, kivéve az azonos vagy
alacsonyabb összegű megújítást, amely esetén átütemezett NAV köztartozás elfogadható.
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított),
illetve végelszámolási eljárás
- nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül
lezárult végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.
 a vállalkozás ellen NAV (korábban APEH) végrehajtási eljárás új igénylés esetén
- nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül
lezárult NAV végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
 a vállalkozás ellen NAV végrehajtási eljárás megújítás esetén
- nincs folyamatban (kivéve NAV átütemezett köztartozás miatti végrehajtás - az átütemezésről
szóló határozat benyújtása kötelező)
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem
veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban (új igénylés esetén)
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában
és Hirdetményében előírt feltételeknek (amennyiben biztosítékként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása bevonásra kerül)
Melyek a főbb biztosítékok?*
A hitel fedezetéül az alábbi kombinációk közül választhat:
GHG Zrt. készfizető kezességvállalást kötelezően
tartalmazó fedezeti kombinációk
60 %-os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet
60 %-os GHG Zrt. készfizető kezesség és óvadéki
betét
60 %-os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét

GHG Zrt. kezesség nélküli, de
ingatlanfedezetet kötelezően tartalmazó
kombinációk
ingatlanfedezet
ingatlanfedezet és óvadéki betét

Továbbá kötelezően bevont biztosítékok:
 magánszemély készfizető kezessége
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.

A vállalkozás forgóeszköz típusú hitelcéljainak finanszírozására
MKB 1x1 Megoldás Forgóeszközhitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak, amelyeknek készlet- vagy anyagszükséglete a piac igényei miatt megnövekszik, s
szükségük van forgótőkére, valamint szeretné belföldi vevőköveteléseinek összegét ezen termék segítségével
megfinanszíroztatni.
 A termék az eredeti (forgóeszköz-finanszírozási) hitelcél megtartása mellett forint vagy devizahitel
kiváltására is igényelhető,
 a hitel kizárólag forintban adható, nem rulírozó hitel
 kifizetett és ki nem fizetett számla finanszírozására is igénybe vehető.
Futamidő:
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Hitelösszege (HUF)
3 000 000 Ft-tól - 25 000 000 Ft-ig
Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege

Futamidő
minimum 1 év – maximum 3 év

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Megoldás Forgóeszközhiteligénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1
éve működő gazdálkozó szervezet (10 M Ft feleltti igénylés, valamint egyéni vállalkozó esetén 2 év),
 a vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg
nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy
vámtartozása, átütemezett tartozás sem fogadható el.
 a társas vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nem folyik.
 a vállalkozás ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban, átütemezett tartozás sem fogadható el.
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem
veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában
és Hirdetményében előírt feltételeknek
Melyek a főbb biztosítékok?*
 magánszeméy készfizető kezessége
 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokrólérdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.

MKB 1x1 Forgóeszközhitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak, amelyeknek készlet- vagy anyagszükséglete a piac igényei miatt megnövekszik, s
szükségük van olyan forgótőkére, hitelre, melyet a futamidő alatt a szükségleteiknek megfelelően
használhatnak.
 a termék az eredeti (forgóeszköz-finanszírozási) hitelcél megtartása mellett forint, vagy devizahitel
kiváltására is igényelhető
 kizárólag forintban adható
 új igénylés esetén a hitel futamidő alatt szabadon felhasználható, évente legalább kétszer
azonban „visszatöltendő”, de a további feltöltést a vállalkozásának finanszírozásához igazíthatja.
Ezzel lehetősége van cége megrendeléseit betervezni, illetve egy előre nem látható kiadás
finanszírozásához is segítséget ad
 hitelkiváltás esetén a törlesztés annuitásos vagy lineáris törlesztési mód szerint történhet
 türelmi idő nem adható
Hitel összege (HUF)
2 000 000 Ft-tól - 125 000 000 Ft-ig

Futamidő
minimum 1 év – maximum 3 év

Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege
Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Forgóeszköz hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve
működő gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozásnak nincs sem lejárt, sem átütemezett köztartozása
- a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (NAV (korábban APEH által indított is), illetve
végelszámolási eljárás
nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül
lezárult végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
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társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
cégbírósági változás nincs folyamatban
a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában és
Hirdetményében előírt feltételeknek (amennyiben biztosítékként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása bevonásra kerül)

Melyek a főbb biztosítékok?*
A hitel fedezetéül az alábbi kombinációk közül választhat:
GHG Zrt. készfizető kezességvállalást kötelezően GHG Zrt. kezesség nélküli, de ingatlanfedezetet
tartalmazó fedezeti kombinációk
kötelezően tartalmazó kombinációk
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet
ingatlanfedezet
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét
óvadéki betét
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét
Továbbá kötelezően bevont biztosítékok:
 magánszemély készfizető kezessége
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.

A vállalkozás beruházási hitelcéljainak finanszírozására
MKB 1x1 Megoldás Beruházási Hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak, amelyek szeretnének cégük számára:
 ingatlant, vagy a cég működéséhez szükséges új, vagy használt gépet, berendezést vásárolni
 illetve a vállalkozás székhelyét, telephelyét szeretné felújítani, korszerűsíteni
 továbbá székhelyet, telephelyet szeretne építeni
 valamint a fentiekben felsorolt célra nyújtott forint vagy devizahitel kiváltásának
finanszírozására, eredeti hitelcél megtartása mellett
A termék kizárólag forintban adható, nem rulírozó hitel.
Maximálisan igényelhető hitelöszeg: minimum: 3.000.000 HUF, maximum: 100.000.000 HUF, az alábbi
kivételekkel:
Hitel célja
Maximum igényelhető összeg
ingatlan felújítás, korszerűsítés
használt gép, berendezés, felszerelés vásárlás
beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel hitelcél
esetén
hitelkiváltás

50.000.000 HUF
25.000.000 HUF
a kapcsolódó beruházás nettó értéke 30%-ának
megfelelő összeg
kiváltandó hitel tőkeösszege

A minimum és maximum összeg korlátok a beruházási hitel és a kapcsolódó forgóeszközhitel együttes
összegére vonatkoznak.
Futamidő:
 ingatlanvásárlás, Ingatlan építés, Ingatlan felújítás, korszerűsítés, illetve ilyen célú hitelek kiváltása
esetén maximum 10 év
 Gép, berendezés, felszerelés vásárlása, illetve ilyen célú hitel kiváltása hitelcél esetén: maximum a
hitelösszeg függvényében, a következők szerint:
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Igényelt hitelösszeg

maximum futamidő

3.000.000 – 4.999.999 forint

3 év

5.000.000 – 14.999.999 forint

5 év

15.000.000 – új gép, berendezés esetén 100.000.000 forint

7 év

– használt gép, berendezés esetén 25.000.000 forint
 Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel hitelcél esetén maximum 3 év
Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Megoldás Beruházási Hitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább
1 éve működő gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg
nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy
vámtartozása, átütemezett tartozás sem fogadható el.
 a társas vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nem folyik.
 a társas vállalkozás ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2
évben.
 a vállalkozás ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban, átütemezett tartozás sem fogadható el.
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem
veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában
és Hirdetményében előírt feltételeknek
Melyek a főbb biztosítékok?*
 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása
 magánszemély készfizető kezessége
 ingatlan jelzálogjog alapítása a beruházás tárgyát képező ingatlanra (csak ingatlant érintő
hitelcélok esetén)
 ingó jelzálogjog alapítása a beruházás tárgyát képező gépre, berendezésre, felszerelésre (csak
gép, berendezés, felszerelés vásárlás, illetve ilyen célú hitel kiváltása hitelcélok esetén)
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.

MKB 1x1 Beruházási hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak, amelyek szeretnének cégük számára:
 ingatlant, vagy a cég működéséhez szükséges új, vagy használt gépet, berendezést vásárolni
 illetve a vállalkozás székhelyét, telephelyét szeretné felújítani, korszerűsíteni
 továbbá székhelyet, telephelyet szeretne építeni
 valamint a fentiekben felsorolt célra nyújtott forint vagy devizahitel kiváltásának
finanszírozására, eredeti hitelcél megtartása mellett.
A termék kizárólag forintban adható.
Futamidő ingatlanvásárlás esetén:
Hitelösszeg
2 000 000 Ft-tól - 125 000 000 Ft-ig
Új gép, berendezés esetén:
Hitelösszeg
2.000.000 – 4.999.999 forint

Futamidő
minimum 1 év – maximum 15 év
Futamidő
maximum 3 év
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5.000.000 – 14.999.999 forint
15.000.000 – 125.000.000 forint
Használt gép esetén:
Hitelösszeg
2 000 000 Ft-tól - 25 000 000 Ft-ig
Felújítás, korszerűsítés esetén:
Hitelösszeg

maximum 5 év
maximum 7 év
Futamidő
minimum 1 év, maximum 7 év
Futamidő

2.000.000 – 4.999.999 forint

maximum 3 év

5.000.000 – 14.999.999 forint

maximum 7 év

15.000.000 – 50.000.000 forint
Futamidő építési hitelcél esetén:
Hitelösszeg
3 000 000 Ft-tól - 125 000 000 Ft-ig

maximum 10 év
Futamidő
minimum 1 év – maximum 10 év

Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege
Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Beruházási hitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve
működő gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem
fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy vámtartozása,
átütemezett tartozás sem fogadható el.
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (NAV (korábban APEH által indított is), illetve
végelszámolási eljárás
- nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül lezárult
végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában és
Hirdetményében előírt feltételeknek (amennyiben biztosítékként a Garantiwa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása bevonásra kerül)
Melyek a főbb biztosítékok?*
A hitel fedezetéül az alábbi kombinációk közül választhat:
GHG Zrt. készfizető kezességvállalást kötelezően
GHG Zrt. kezesség nélküli, de
tartalmazó fedezeti kombinációk
ingatlanfedezetet kötelezően tartalmazó
kombinációk
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet

ingatlanfedezet

60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és óvadéki
betét

ingatlanfedezet és óvadéki betét

60% -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét
További főb biztosíték:
 magánszemély készfizető kezessége
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.
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MKB Gépfinanszírozási hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon, beszállítói körben tevékenykedő kis- és középvállalkozásoknak, akik új vagy használt termelő,
gyártó gépei beszerzésének, illetve az azokhoz kapcsolódó szerszámok, valamint forgóeszközök,
segédanyagok, alapanyagok beszerzésére keres finanszírozási megoldást.
Az MKB Gépfinanszírozási Program keretein belül az MKB Gépfinanszírozási Hitel a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. (GHG Zrt.) készfizető kezességvállása mellett igénybe vehető, közép- és hosszú
lejáratú, nem rulírozó hitellehetőség. A konstrukció beruházási és/vagy forgóeszköz típusú hitel
igénylését is lehetővé teszi.
A termék kizárólag forintban adható.
Futamidő:
Hitel összege (HUF)
3 000 000 Ft-tól - 125 000 000 Ft-ig

-

Futamidő
beruházási hitelcél esetén: maximum 7 év
forgóeszköz típusú hitelcél esetén: maximum 3 év

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Beruházási hitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 2 éve
működő gazdálkozó szervezet,
 a Vállalkozásnak a hiteligénylés benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem
fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy vámtartozása,
átütemezett tartozás sem fogadható el
 a társas vállalkozás ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2
évben
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában és
Hirdetményében előírt feltételeknek (amennyiben biztosítékként a Garantiga Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása bevonásra kerül).
Melyek a főbb biztosítékok?*
Kötelező főbb biztosítékok az igényelt hitelösszegtől/ügyfél-minősítéstől függetlenül:
 magánszemély készfizető kezessége,
 a kezességvállaló intézmény pozitív döntése alapján a GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása
(a GHG Zrt. Hirdetményében a meghatározott limitösszegnek megfelelően),
Igényelt hitelösszegtől/minősítéstől függően szükséges főbb biztosítékok:
 ingó jelzálogjog alapítása a beruházás tárgyát képező gépre, berendezésre, felszerelésre, vagy készletre
 ingatlanra vonatkozóan jelzálogjog bejegyzése a Bank javára és/vagy óvadék alapítása

*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.
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Agroker speciális gépvásárlási konstrukció
Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik új gépet, berendezést kívannak vásárolni az Agroker Holding Zrt.-től
(továbbiakban Agroker), és az Agroker Megfelelőségi Nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan,
hogy az Ügyfél az Agroker Holding Zrt aktuális vevőminősítése alapján A vagy B besorolású partner.
Kik vehetik igénybe? **
Az Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon
bejegyzett gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által kezdeményezett végrehajtást, ha a tartozás rendezésére az Ügyfél a NAV-val
érvényes részletfizetési megállapodással rendelkezik
 amellyel
kapcsolatban
nincs
negatív
fizetési,
hitelezési
tapasztalat
az
MKB-nál
(inkasszó, sorbanálló tétel, lejárt tartozás)
 nincs lejárt köztartozása a NAV-nál
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 Legalább 1 lezárt pénzügyi évvel rendelkezik, a lezárt év legalább 6 hónapos kell, hogy legyen, amelybe
a jogelőd társasági időszak is beleszámít, de az előtársaságé nem
Melyek a főbb biztosítékok?**
 Agroker Holding Zrt. készfizető kezessége
 ingó jelzálogjog alapítása a megvásárolandó gépre, berendezésre
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.

Agroker Speciális Forgóeszközhitel
Kiknek ajánljuk?
Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik új gépet, berendezést kívannak vásárolni az Agroker Holding Zrt.-től
(továbbiakban Agroker), igénybeveszik a az Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitelt, vásárlásakor
felmerülő ÁFA összegének megelőlegezésére van igénye és az Agroker Megfelelőségi Nyilatkozata
rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél az Agroker Holding Zrt aktuális vevőminősítése alapján
A vagy B besorolású partner.
Kik vehetik igénybe? **
Az Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon
bejegyzett gazdálkozó szervezet,
 A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által kezdeményezett végrehajtást, ha a tartozás rendezésére az Ügyfél a NAV-val
érvényes részletfizetési megállapodással rendelkezik
 amellyel
kapcsolatban
nincs
negatív
fizetési,
hitelezési
tapasztalat
az
MKB-nál
(inkasszó, sorbanálló tétel, lejárt tartozás)
 nincs lejárt köztartozása a NAV-nál
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 legalább 1 lezárt pénzügyi évvel rendelkezik, a lezárt év legalább 6 hónapos kell, hogy legyen, amelybe
a jogelőd társasági időszak is beleszámít, de az előtársaságé nem
Melyek a főbb biztosítékok?**
 Agroker Holding Zrt. készfizető kezessége
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.
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Agroker Speciális támogatást előfinanszírozó hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik új gépet, berendezést kívannak vásárolni az Agroker Holding Zrt.-től
(továbbiakban Agroker), igénybeveszik a az Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitelt, a
megvásárlásához elnyert támogatással rendelkeznek és az Agroker Megfelelőségi Nyilatkozata
rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél az Agroker Holding Zrt aktuális vevőminősítése alapján
A vagy B besorolású partner.
Kik vehetik igénybe? **
Az Agroker Speciális gépvásárlási beruházási hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon
bejegyzett gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által kezdeményezett végrehajtást, ha a tartozás rendezésére az Ügyfél a NAV-val
érvényes részletfizetési megállapodással rendelkezik
 amellyel
kapcsolatban
nincs
negatív
fizetési,
hitelezési
tapasztalat
az
MKB-nál
(inkasszó, sorbanálló tétel, lejárt tartozás)
 nincs lejárt köztartozása a NAV-nál
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 legalább 1 lezárt pénzügyi évvel rendelkezik, a lezárt év legalább 6 hónapos kell, hogy legyen, amelybe
a jogelőd társasági időszak is beleszámít, de az előtársaságé nem
Melyek a főbb biztosítékok?**
 Agroker Holding Zrt. készfizető kezessége
 ingó jelzálogjog alapítása a megvásárolandó gépre, berendezésre
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.

Faktoring termékek
Belföldi biztosított Faktoring
Kiknek ajánljuk?
szállítók: (hazai) kis- és középvállalatok
A termék elsődleges célja az engedményező (a továbbiakban: szállító) tételes számla nyilvántartású
strukturált, biztosítói kockázatvállalásra alapozott finanszírozása korlátozott szállítói készfizető
kezesség (visszkereset) kikötése mellett.
Kik vehetik igénybe**?
Ügyfélre és kötelezettre vonatkozó kizáró feltételek:
 csődkockázat, negatív saját tőke
 korábbi negatív tapasztalat (különösen visszaélés vagy annak kísérlete)
Csak beszedésre vállalható ügylet:
 ha a vevőlimit telített (credit limit full)
 ha vevőre nincs vagy nem állítható fel faktoring limit (ún egyszerűsített faktorlimit MKB hitelbiztosítás
fedezete mellett alkalmazható)
Az engedményezett követelés:
 alapja már teljesített értékesítés, szolgáltatás
 a szállítónak rendelkeznie kell a termék értékesítéséhez illetve szolgáltatás végzéséhez szükséges
engedély(ek)kel
 folyósításba számító része csak tőkekövetelés lehet (azaz kamat, járulék, egyéb igény nem)
 nem lehet lejárt
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 az engedményezés időpontjában nem lehet a kötelezett (a továbbiakban: vevő) által vitatott
 engedményezése nem ütközhet törvényi, vagy egyéb megállapodásban foglalt szabályba, illetve nem
igényelheti harmadik személy utólagos jóváhagyását
Melyek a főbb biztosítékok?*
 elsődleges fedezetünk a hitelbiztosítás, mely forrása lehet MKB Bank Euler Hermes / Atradius kötvénye
vagy ügyfél biztosítási kötvénye. A bevonható biztosítók köre: Euler Hermes, Atradius, Coface.
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál

Export Faktoring
Kiknek ajánljuk?
Az export faktoring a külföldi vevők részére történő rendszeres áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő
követelések folyamatos megvásárlása és kezelése.: nyilvántartás, biztosítás, finanszírozás, követelésbehajtás.
Kik vehetik igénybe**?
Ügyfelekkel szemben támasztott követelmények: (a Belföldi faktoring termék igénybevételi feltételein
kívül):
 rendszeresen és kellően hosszú ideje exportál az adott Vevőnek
 (új cég is igénybe veheti a szolgáltatást, amennyiben a vevőjére a biztosító limitet állapít
meg)Nem áll csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt
 a Bankkal szemben nincs lejárt tartozása
 rendelkezik a Banknál a Keretszerződés devizanemében számlával (vagy legkésőbb a
keretszerződés megkötésekor megnyitja azt)
 a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat az Ajánlatkérői/Szállítói Adatlap tartalmazza
Feltételek
Szállítási szerződés
Vevő(k)
Export relációk
A biztosítás mértéke
Vevői nemfizetés esetén
Visszkereset
Vételárelőleg mértéke
Egyéb

EH ÉS ATRADIUS
Minden esetben kötelezően benyújtandó (megfelelő fizetési feltételeket
tartalmaz)
A biztosító által bevizsgált és befogadott
Csak az Európai Unió tagországaiban
A nem biztosított kárhányaddal (önrész) csökkentett tényleges kárérték 90%-a
A biztosító legkésőbb az esedékességet követő 180. napig fizet
Nem biztosított kárhányadra
Szállító hibájából történő nemfizetés esetén
Maximum 80 -85 % ügyfélminősítés alapján (85 % feletti vételárelőleg
folyósítása csak szabad szállítói limit esetén lehetséges)
Lehetőség szerint az adott Vevő számára kiállított minden számla benyújtandó,
Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra

Melyek a főbb biztosítékok?*
 Elsődleges fedezetünk a hitelbiztosítás, mely forrása lehet MKB Bank Euler Hermes / Atradius
kötvénye vagy ügyfél biztosítási kötvénye. A bevonható biztosítók köre: Euler Hermes, Atradius,
Coface.
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál

MVH Faktoring
Kiknek ajánljuk?
Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik rendszeres Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(továbbiakban: MVH) támogatással rendelkező mezőgazdasági termelők. Célunk, hogy a támogatási
jogosultság fennállása esetén, valamint MVH támogatás kifizetési feltételek ismeretétől ügyfelünk már
finanszírozáshoz jusson a jelentős átfutású támogatás kifizetést megelőzően. A konstrukció igényli a
támogatott teljes helytállását (visszkereset).
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A támogatás típus függvényében az elérhető finanszírozás %-os mértéke, valamint futamidő (várható
támogatás kiutalás) az alábbiak szerint alakul:
Támogatási típus
SAPS támogatás (alap + zöldítés)
Termeléshez kötött támogatás
Átmeneti Nemzeti Támogatás
EMVA I. II. III. tengely
EU belpiaci intézkedés

Finanszírozás
mértéke
85%
85%
80%
80%
80%

Támogatás várható kiutalása
50% tárgyév végéig, 50% következő év július
végéig
évente, következő év július vége
évente, következő év július vége
támogatás típus függvényében 90-180 nap
támogatás típus függvényében 90-180 nap

Főbb folyósítási feltételek:
 a folyósítás időpontjában köztartozás-mentesség, (NAV + önkormányzati)
 MVH ügyleti portfólióból mindösszesen a 15 napon túli lejártság ne haladja meg a 5%-ot.
Ügyfélre vonatkozó kizáró feltételek:
 csődkockázat, negatív saját tőke,
 korábbi negatív tapasztalat (ideértve korábbi MVH támogatás kiutalásának elmaradása, vagy a
kiutalási összeg vagy időpont jelentős csorbulása)
 köztartozás
 MKB sorállás
Melyek a főbb biztosítékok?*
 MVH-nál MKB – szállítóra nyitott egyedi HUF – bankszámlaszáma igazoltan regisztrálásra kerüljön
 vagy – amennyiben a regisztrált bankszámlaszám megváltoztatásának bankkapcsolatokból eredő
elháríthatatlan objektív akadálya van – úgy a regisztrált bankszámlát vezető bank – ügyfél és MKB
között 3 oldalú megállapodás jöjjön létre, mely alapján MKB által faktorált támogatási összeget
számlavezető bank – levonás nélkül – MKB-nak köteles beérkezést követően átutalni

**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.

Éven Túli MVH Faktoring
Kiknek ajánljuk?
Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik rendszeres Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(továbbiakban: MVH) támogatással rendelkező mezőgazdasági termelők. Célunk, hogy a támogatási
jogosultság fennállása esetén, valamint MVH támogatás kifizetési feltételek ismeretétől ügyfelünk már
finanszírozáshoz jusson a jelentős átfutású támogatás kifizetést megelőzően. A konstrukció igényli a
támogatott teljes helytállását (visszkereset).
Az éven túli támogatás típusa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon (MVH) keresztül
kifizetett Egységes Területalapú támogatás, futamideje maximum 2 év „rulírozó” jellegű, az első
finanszírozott évre vonatkozó teljes támogatási összeg beérkezése esetén lehetőség van a harmadik évi
támogatás megelőlegezésére.
A Termék igénybevételi és kizáró feltételei**:
 2 éves támogatás finanszírozás esetén a megtérülés forrása a támogatás beérkezése
(„engedményezése”) + a második évi finanszírozás (előleg összegének) min. 50 %-nak megfelelő
termőföld/ingatlan biztosíték (piaci értéken), valamint (egyedi döntés alapján) egyéb hitelezésben
használt biztosítékok kiegészítő jelleggel
 2 éves konstrukció esetében a finanszírozás mértéke max 90% lehet

16

Ügyfélre vonatkozó kizáró feltételek:
 csődkockázat, negatív saját tőke
 újonnan alakult vállalkozás, vagy nincs legalább 1 éves MVH támogatási múlt
 korábbi negatív tapasztalat (ideértve korábbi MVH támogatás kiutalásának elmaradása, vagy a
kiutalási összeg vagy időpont jelentős csorbulása)
 köztartozás
 MKB sorállás
 Preferált ügyletkörnyezet: megelőző években MVH faktorálás pozitív tapasztalatai, új akvizíció
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.

1x1 Betétfedezetű import akkreditív
Kiknek ajánljuk?
Az 1x1 Betétfedezetű import akkreditív Magyarországon bejegyzett élő vállalkozások számára, óvadéki
betét fedezet biztosítása mellett igénybe vehető, hazai és külföldi kereskedelemben használt fizetési
mód, melynek segítségével a belföldről vagy külföldről vásárolt áru vagy szolgáltatás ellenértéke
biztonságosan kiegyenlíthető.
Kik vehetik igénybe**?
Az 1x1 Betétfedezetű import akkreditívet igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, a
mindenkori szegmentációs utasításokban meghatározott kisvállalati szegmens árbevétel korlátja szerinti éves
nettó árbevételt el nem érő vállalkozás és:
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által indított végrehajtást, ha a tartozás átütemezéséről (részletfizetés) szóló határozat az
Ügyfél rendelkezésére áll és azt a Banknak benyújtja
 a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása a NAV-nál (kivéve, ha részletfizetés alatt áll, és benyújtásra
került a tartozás átütemezéséről szóló határozat)
 nincs negatív fizetési, hitelezési tapasztalat az MKB-nál (inkasszó, sorbanálló tétel**, lejárt tartozás**)
Melyek a főbb biztosítékok?*
 Óvadéki betétfedezet, elvárt fedezetségi szint: 105%
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál

Határidős devizaárfolyam megállapodás
Kinek ajánljuk?
 aki teljes egészében szeretné kiküszöbölni az árfolyamkockázatot
 aki arra számít, hogy a lejárat napján a piaci árfolyam számára kedvezőtlenebb lesz, mint a határidős
árfolyam
 akinek a pénzügyi tervezés során kialakított célárfolyama a határidős árfolyamhoz közeli
A termék lényege:
A határidős devizaárfolyam megállapodás során Ügyfelünk megállapodik a Bankkal abban, hogy egy
devizaösszeget az üzletkötés napján előre meghatározott árfolyamon egy jövőbeli (a spot értéknapnál,
azaz az üzletkötés napját követő második munkanapnál későbbi) lejárati napon egy másik devizanemre
átvált.
Előnyei:
 a jövőbeni konverzió előre ismert árfolyamon fog megtörténni, így az árfolyamkockázat
kiküszöbölhető
 bármely Spot (T+2) értéknapot követő 1 éves futamidőt nem meghaladó lejárati értéknapra köthető
 a lejárat napja a futamidő alatt végig rugalmasan változtatható egy átkötés segítségével, melynek során
az eredeti ügyletet egy ellenügylettel kizárjuk, és az új (korábbi vagy későbbi) lejárati napra egy új
határidős ügyletet kötünk.
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MKB On-line Trader szolgáltatással rendelkező ügyfeleink határidős devizaárfolyam megállapodásra
szóló egyedi kötést a bank valós idejű (on-line, real-time) árjegyzést biztosító internet alapú
devizakereskedési rendszerében is kezdeményezhetnek.

Hátrányai:
 A határidős árfolyam megállapodás akkor is kötelező érvényű mindkét fél számára, ha a lejárat napján
érvényes azonnali piaci árfolyam kedvezőbb.
Kik vehetik igénybe**?
Az Határidős devizaárfolyam megállapodást igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett,
a mindenkori szegmentációs utasításokban meghatározott kisvállalati szegmens árbevétel korlátja szerinti
éves nettó árbevételt el nem érő vállalkozás, és:
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által indított végrehajtást, ha a tartozás átütemezéséről (részletfizetés) szóló határozat az
Ügyfél rendelkezésére áll és azt a Banknak benyújtja,
 a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása a NAV-nál (kivéve, ha részletfizetés alatt áll, és benyújtásra
került a tartozás átütemezéséről szóló határozat).,
 nincs negatív fizetési, hitelezési tapasztalat az MKB-nál (inkasszó, sorbanálló tétel**, lejárt tartozás**)
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál

Bankgarancia termékek
MKB 1x1 Bankgarancia
Kiknek ajánljuk?
Azon Ügyfeleink részére, akik partnereik/megrendelőik kérésének eleget téve bankgarancia kiadását kérik
Bankunktól.
A Bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy meghatározott feltételek – bizonyos esemény beállta
vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása – esetén az alapjogviszony vizsgálata nélkül a garancia
lejáratán belül a garancia összeghatáráig benyújtott első fizetési felszólításra a jogosult részére
teljesíteni fog. A garancia igénybevétele esetén a Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles a Banknak
megfizetni
Milyen típusú Bankgarancia igényelhető?
 Fizetési garancia,
 Ajánlati garancia,
 Előleg-visszafizetési garancia,
 Teljesítési garancia,
 Szavatossági/jótállási garancia,
 Vámgarancia,
 Jövedéki garancia,
 Hitelfedezeti garancia,
 Egyéb garanciák (pl. állami szervek javára kibocsátott támogatás visszatérítésére vonatkozó
garanciák, szándéknyilatkozat, ígérvény)
Futamidő:
Garancia összege (HUF)

100 000 Ft - 125 000 000 Ft

Futamidő
fedezettség függvényében kerül meghatározásra:
 Garantiqa kezesség nélküli fedezeti
kombináció
esetén: minimum 1 hónap - maximum 36 hónap
 Garantiqa kezességet tartalmazó fedezeti kombináció
esetén: minimum 1 hónap, maximum 60 hónap

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Bankgaranciát igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve
működő gazdálkozó szervezet,
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 A Vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem
fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék- illeték- vagy vámtartozása,
átütemezett tartozás sem fogadható el
 A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (NAV (korábban APEH által indított is), illetve
végelszámolási eljárás
- nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül lezárult
végrehajtás)
- nincs folyamatban
- megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
 cégbírósági változás nincs folyamatban
 a vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) Üzletszabályzatában és
Hirdetményében előírt feltételeknek (amennyiben biztosítékként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása bevonásra kerül)
Melyek a főbb biztosítékok?*
A hitel fedezetéül az alábbi kombinációk közül választhat:
GHG Zrt. készfizető kezességvállalást kötelezően GHG Zrt. kezesség nélküli, de ingatlanfedezetet
tartalmazó fedezeti kombinációk
kötelezően tartalmazó kombinációk
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet
ingatlanfedezet
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét
óvadéki betét
60 % -os GHG Zrt. készfizető kezesség és
ingatlanfedezet és óvadéki betét
További főbb biztosíték:
 magánszemély készfizető kezessége
*

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál

MKB 1x1 Betétfedezetű bankgarancia
Kiknek ajánljuk?
Azon Ügyfeleink részére, amelyek partnereik/megrendelőik kérésének eleget téve bankgarancia kiadását
kérik Bankunktól.
A Bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy meghatározott feltételek – bizonyos esemény beállta
vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása – esetén az alapjogviszony vizsgálata nélkül a garancia
lejáratán belül a garancia összeghatáráig benyújtott első fizetési felszólításra a jogosult részére
teljesíteni fog. A garancia igénybevétele esetén a Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles a Banknak
megfizetni.
Milyen típusú Bankgarancia igényelhető?
 Fizetési garancia,
 Ajánlati garancia,
 Előleg-visszafizetési garancia,
 Teljesítési garancia,
 Szavatossági/jótállási garancia,
 Vámgarancia,
 Jövedéki garancia,
 Hitelfedezeti garancia,
 Egyéb garanciák (pl. állami szervek javára kibocsátott támogatás visszatérítésére vonatkozó
garanciák, szándéknyilatkozat, ígérvény)
Futamidő:
Garancia összege (HUF, EUR, CHF, USD, GBP)
100 000 Ft - 250 000 000 Ft*

Futamidő
Minimum 1 hónap - maximum 10 év
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Milyen típusú óvadék fogadható el?
Az óvadékként lekötött betét devizaneme forint, illetve az MKB által betétként befogadható devizanemek
lehetnek.
A garancia és betét devizaneme kombinálható.
Kik vehetik igénybe?**
Az 1x1 Betétfedezetű Bankgaranciát igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett
gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által indított végrehajtást, ha a tartozás átütemezéséről (részletfizetés) szóló határozat az
Ügyfél rendelkezésére áll és azt a Banknak benyújtja
 a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása a NAV-nál. (kivéve, ha részletfizetés alatt áll, és benyújtásra
került a tartozás átütemezéséről szóló határozat)
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
Melyek a főbb biztosítékok?**
 a garanciát igénylő cég, vagy bármely nagykorú magánszemély által elhelyezett lekötött és zárolt
betét***, amelyet a Bank számára óvadékba ad
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál
*** A betétre vonatkozó részletes feltételeket az MKB Bnak Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsoolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, valamint a Kondíciós Listák tartalmazzák

Egyéb szabadon felhasználható termékek
MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak (ügyvédi irodáknak, egyesületeknek és nagykövetségeknek is), amelyek üzleti
tevékenységük keretében szeretnének szabad felhasználásra akár 250 millió Ft összegű hitellehetőséghez
jutni betétfedezet nyújtása mellett.
A hitel folyósítása történhet egy összegben, mely esetben a hitel visszafizetésére választhat egyösszegű,
futamidő végi, vagy annuitásos vagy lineáris törlesztés között.
 Választhatja rulírozó hitelkonstrukciónkat is, mely alapján az igénybevett hitel visszafizetése a
végső lejárat napján egyösszegben válik esedékessé.
 A futamidő alatt előtörlesztést teljesíthet, mely összeg a futamidő alatt bármikor újra igénybe
vehető.
Futamidő:
Hitelösszege (HUF)
500 000 Ft-tól - 250 000 000 Ft-ig*

Futamidő
minimum 1 hónap – maximum 5 év

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett
gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs
folyamatban, kivéve a NAV által indított végrehajtást, ha a tartozás átütemezéséről (részletfizetés)
szóló határozat az Ügyfél rendelkezésére áll és azt a Banknak benyújtja
 a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása a NAV-nál. (kivéve, ha részletfizetés alatt áll, és
benyújtásra került a tartozás átütemezéséről szóló határozat)
 a társas vállalkozás saját tőkéje nem negatív egyéni cég, egyéni vállalkozó nem veszteséges
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Melyek a főbb biztosítékok?*
 a hitelfelvevő cég, vagy bármely nagykorú magánszemély által az MKB Banknál elhelyezett és
óvadékba adott betét**
*

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati
tanácsadójánál.
** A betétre vonatkozó részletes feltételeket az MKB Bnak Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsoldóó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, valamint a Kondíciós Listák tartalmazzák.

MKB 1*1 Lombardhitel
Kiknek ajánljuk?
Azon vállalkozásoknak (ügyvédi irodáknak, egyesületeknek is), amelyek üzleti tevékenységük keretében
szeretnének szabad felhasználásra akár 250 millió Ft összegű hitellehetőséghez jutni értékpapír fedezet
nyújtása mellett.
A hitel folyósítása történhet egy összegben, mely esetben a hitel visszafizetésére választhat egyösszegű,
futamidő végi, vagy annuitásos vagy lineáris törlesztés között.
Választhatja rulírozó hitelkonstrukciónkat is, mely alapján az igénybevett hitel visszafizetése a végső
lejárat napján egyösszegben válik esedékessé. A futamidő alatt előtörlesztést teljesíthet, mely összeg a
futamidő alatt bármikor újra igénybe vehető.
Futamidő:
Hitelösszege (HUF)
1 000 000 Ft-tól - 250 000 000 Ft-ig

Futamidő
minimum 1 hónap – maximum 5 év

Kik vehetik igénybe?*
Az 1x1 Lombardhitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett gazdálkozó szervezet,
 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban,
kivéve a NAV által indított végrehajtást, ha a tartozás átütemezéséről (részletfizetés) szóló határozat az
Ügyfél rendelkezésére áll és azt a Banknak benyújtja.
 a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása a NAV-nál. (kivéve, ha részletfizetés alatt áll, és benyújtásra
került a tartozás átütemezéséről szóló határozata
 társas vállalkozás esetén saját tőkéje nem negatív, egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén nem veszteséges
Melyek a főbb biztosítékok?*
 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély által az MKB Banknál elhelyezett értékpapír1
1

A hitel biztosítékaként csak a Bank mindenkor érvényes Értékpapír listáján szereplő értékpapír fogadható be.
A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes
kisvállalati tanácsadójánál.
*
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