TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ
EXPORT ELİFINANSZÍROZÓ
EL
HITEL
Hitelfelvevık köre

A hitel célja

Export tevékenységet folytató vállalkozás,, illetve annak közvetlen
beszállítója, melynek
- elızı
elı évi nettó árbevétele nem haladja meg a 15 Mrd forintot;
forintot
- a magyar jog szerint legalább egy éve létrehozott és érvényesen
mő
mőködı
gazdálkodó szervezet;
- a székhelye a Magyarország területén van;
- a 2001. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint devizabelföldinek
min
minısül
Tartós
artós forgóeszköz finanszírozás

Devizanem

EUR

Kölcsönösszeg

minimum 10.000 EUR,
minim
maximum 207.500 EUR

Saját erı

25%

Finanszírozási arány

Kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet (vagy
export
exportırnek
történı éves beszállítás értékének) 75%--át.

Lejárat

Az egyes kölcsönök futamideje minimum 2, maximum
maximum 5 év lehet.

Törlesztés

3 vagy 6 havonta, egyenlı
egyenl részletekben.
minimum 2.500,2.500, EUR tıke törlesztés

Kamatfizetés

A kamatfizetés a tıketörlesztésekkel
t
egy idıben
ben esedékes.

Kamat

Jelenleg max. 4,1% éves kamat.
- A hitelintézet minimum a szerzıdéskötéskor érvényes CIRR (OECD
(
által közzétett kereskedelmi referencia kamatláb) kamaton, az
Eximbank által maximált 4%-os
4% os kamatfelár alkalmazásával nyújthatja a
hitelt ügyfelei felé. A kamat fix a szerzıdés
szerz dés teljes futamideje alatt. A
kamatfizetés a tıketörlesztésekkel
t
egy idıben
ben esedékes.
- Kezelési díj: maximum 0,5%.
- Monitoring díj (egyszeri): 7,5 Mrd forint nettó éves árbevételő
árbevétel cégek
esetén maximum 300 EUR; 7,5 és 15 Mrd forint közötti nettó éves
árbevétel cégek esetén maximum 750 EUR.
árbevételő
Takarékszövetkezet mindenkori biztosítéki szabályzata szerint.
Takarékszövetkezet

Díjak

Biztosítékok

Folyósítás

Az Eximbank a Takarékszövetkezet által benyújtott Lehívási Értesítı
beérkezésétkövet 6. naponfolyósít.
beérkezésétkövetı
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Magyar származás
igazolása

-

-

Egyéb

A Beszállítói kör
finanszírozásának
speciális kritériumai

Áru esetén: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (mezıgazdasági
termékek esetén: Agrár Kamara) területileg illetékes szerve által
kiadott származási bizonyítvánnyal, legalább a finanszírozott ügylet
keretében kiszállított áru 50%-ára
50%
vonatkozóan.
Szolgáltatás esetén: a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak
több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl
fedezetér
szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, és a
kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyban áll

Feldolgozott élelmiszeripari export, vagy exportırnek
export rnek történ
történı beszállítása
finanszírozható.
Szükséges az Exportır
Export (vagy annak
ak hiányában a Beszállító) nyilatkozata
arról, hogy az exportır
export r a beszállító által beszállított árut, vagy az annak
felhasználásával elıállított
el
másik árut exportálja,
Amennyiben az exportır
export r részére beszállított áru nem esik át
megmunkáláson (nem vált vámtarifa számot), az exportır
export az adott áru
exportjával kapcsolatban a beszállított áru mértékéig nem vehet igénybe
támogatott exportfinanszírozást

A szolgáltatás export
finanszírozásának
speciális kritériumai

A finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy,
aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérıl
fedezetér l szóló törvény, illetve a kisadózó
k
vállalkozások tételes adójáról szóló törvény szabályai szerint vele
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Ellenırzés

Az Eximbank az export megvalósulását minden egyes finanszírozási évet
követı ellenırzi. Az ellenırzés március 31.. és szeptember 30-án
követıen
30
történik. A benyújtandó jelentés pontos formátumát a keretszerzıdés
keretszerz
tartalmazza.
A Takarékszövetkezet legalább 6 havonta, szúrópróba szerint ellenırzik
ellen
a
számlákat (legalább 5 db-ot)
db
és az ellenırzésrıll jegyzıkönyvet
jegyzı
készítenek

Nem finanszírozható

-

-

-

-

Jogszabályba ütközı
ütköz tevékenység;
Állammal szemben fennálló közterhek;
Reexport;
Katonai berendezések exportja;
A magyar környezetvédelmi elıírásoknak
el írásoknak nem megfelel
megfelelı belföldi
tevékenység;
Mez gazdasági termék esetén: az Európai Unió mőködésérıl
Mezıgazdasági
mő
szóló
szerz dés („EUMSZ”) I. számú mellékletében felsorolt mezıgazdasági
szerzıdés
mez
termékek a kezdeti feldolgozási szintig.
cs , felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll vagy ellene
csıd-,
ilyen eljárás indult;
60 napot meghaladó lejárt adó-,
adó vagy adók módjára
ára behajtható
köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
hitel bankgarancia-vagy lízingszerzıdésbıll eredı 30 (harminc)
hitel-,
napon túli lejárt tartozással rendelkezik;
nem rendelkezik a Finanszírozott Exportügyletek teljesítéséhez
szükséges hatósági engedélyekkel (Beszállítói Ügylet kapcsán nem
alkalmazandó)
az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezı
kötelez határozata
ellenére a tiltott állami támogatást nem fizette vissza;
a Származékos
Szárm
Kölcsönszerzıdés keltét megelızı
ızı 3 éven belül az
államháztartás alrendszereibıl,
alrendszereib az EU elıcsatlakozási
csatlakozási eszközeibıl,
eszközeib
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-

vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben, támogatási szerzıdésben
szerz désben vállalt bármely
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette és e mulasztását a
rendelkezésre álló türelmi idın
id n belül (ha van ilyen) nem orvosolta
fı (alap) tevékenysége: fegyver, lıszergyártás,
szergyártás, szerencsejáték,
fogadás, vagy pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás,
nyugdíjalapok, vagy egyéb pénzügyi tevékenység.
nyugdíjalapok,
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