Ügyféltájékoztató
2 éven belüli export előfinanszírozó hitel

Hitel célja

Export célú forgóeszköz finanszírozás

Ügyfelek

Magyarországi
székhelyű
gazdálkodó
szervezetek
(exportőrök
és
magyar
exportteljesítést elősegítő közvetlen belföldi beszállítók), melyek tevékenységüket
legalább egy éve végzik

Devizanem

EUR

Lehívható kölcsön
összege

A hitelösszeg nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet/beszállítói szerződés
éves mértékének 75%-át

Futamidő

Minimum 6 hónap, maximum 2 év

Törlesztés

Több részletben ütemezetten (3,6 havonta) vagy egy összegben lejáratkor

Kamat

A kölcsön kamata a futamidő alatt fix, mely a lehívás napján kerül meghatározásra: az
Európai Bizottság által közzétett, támogatástartalom meghatározásához használt
Referencia Alap-kamatláb + a hitelkockázattól, az adós minősítésétől, valamint az
ügylet fedezettségétől függően meghatározott felárból számított kamatláb összege.

Kamatfizetés

1,3 vagy 6 havonta

Monitoring díj

Egyszeri díj,
- 7,5 Mrd HUF nettó árbevétel alatt: 300 EUR
-7,5 Mrd és 15 Mrd HUF nettó árbevétel között: 750 EUR

Kezelési díj

Egyszeri, maximum 0,5%

Finanszírozás tárgya

Áru vagy szolgáltatás

Nem finanszírozható








Magyar származás
igazolása

 Áru esetén: az illetékes Kamara által kiadott származási bizonyítvánnyal, legalább
a finanszírozott ügylet keretében kiszállított áru 50%-ra vonatkozóan
 Szolgáltatás esetén: a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele
olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint
vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Egyéb

Befogadás speciális kritériumai beszállítók finanszírozása esetén:
 Szükséges az exportőr nyilatkozata arról, hogy az exportőr a beszállító által
beszállított árut, vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja
vagy a beszállító nyilatkozata, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott
szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított
magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésben foglalt
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
 Amennyiben az exportőr részére beszállított áru nem esett át további feldolgozáson
vagy megmunkáláson, az exportőr az adott áru exportjával kapcsolatban a
beszállított áruhoz kapcsolódó hitelösszeg mértékéig nem vehet igénybe támogatott
exportfinanszírozást.
 Amennyiben az exportőr részére beszállított szolgáltatás igénybevételével nyújtott
szolgáltatás nem más szolgáltatás, az exportőr az adott szolgáltatás exportjával
kapcsolatban a beszállított áruhoz kapcsolódó hitelösszeg mértékéig nem vehet
igénybe támogatott exportfinanszírozást.

jogszabályba ütköző tevékenység,
állammal szemben fennálló közterhek,
exportcélú beruházás,
reexport,
katonai berendezések exportja
a magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység,

Figyelem! Jelen tájékoztató kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és semmilyen értelemben nem minősül ajánlattételnek.

