EXIM KISHITEL PROGRAM
FORGÓESZKÖZHITEL
Termékismertető
A hitelprogram az export értékláncban résztvevő – vagy a jövőben ezt
tervező –, Magyarország területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások számára
nyújt forint, illetve euró alapú beruházási kölcsönt fejlesztési
terveik megvalósításához, elősegítve növekedésüket, nemzetközi
versenyképességüket.

Termék célja

Devizanem

HUF/EUR

Hitelösszeg

HUF: minimum 5.000.000.-, maximum 100.000.000.EUR: minimum 15.000.-, maximum 300.000.Maximum az Ügyfél mindenkori nettó árbevételének, vagy kezdő
vállalkozás esetén az üzleti tervében feltüntetett
nettó árbevételének 75%-a.

Hitel felhasználási köre

A kölcsön készlet- és vevőkövetelés állomány, egyéb működési
költségek, illetve likviditás finanszírozására használható fel.

Árazás

A kölcsön kamatozása a futamidő alatt a szerződésben rögzítetten fix
alábbiak szerint:
EU referencia kamatláb¹ (minimum 0%) + 5%
A finanszírozó pénzügyi vállalkozás saját döntése alapján, maximum 1%-kal
csökkentheti a kölcsön kamatát.

Az Intézményi kezesség díja: az Intézményi Kezes Hirdetménye szerint
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Egyéb felszámítható
díjak

https://exim.hu/kondiciok/arfolyamok-es-kamatlabak

Megtörési költség: egyedi megállapítás szerint
Rendelkezésre tartási díj: maximum 0,2% / év
Kezelési költség: maximum 1,5% / év
Folyósítási jutalék: maximum 0,2%, de maximum 150.000.- HUF
Módosítási díj: maximum 1%, de maximum 500.000.- HUF
Előtörlesztési díj: a pénzügyi vállalkozás kondíciós listája szerint
Hitelbírálati díj: a pénzügyi vállalkozás kondíciós listája szerint

Jelen termékismertető nem minősül a Ptk. 6:64. §-ában meghatározott, szerződéskötésre irányuló ajánlattételnek, a termékismertetőben foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és az
Eximbank Zrt. döntésének függvényében módosíthatóak.
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Futamidő

A kölcsön futamideje minimum 6 hónap, maximum 60 hónap.

Rendelkezésre
tartási idő

Maximum 6 hónap.

Tőketörlesztés

1 hónap vagy 3 hónap.
Intézményi Kezes (Garantiqa Hitelgarancia Zrt, Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány) által nyújtott, államilag viszontgarantált
vagy a COSME program keretében elérhető legmagasabb készfizető
kezesség, de minimum 70%-os kezesi hányad.
További kötelező biztosítékok:

Biztosítékok

• a vállalkozás legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának /
tulajdonosainak készfizető kezességvállalása;
• a fedezetként bevont vagyontárgyakra alapított biztosítás
engedményezése (vagy zálogjogosulti feljegyzés);
• a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása;
• inkasszós jog;
• elidegenítési és terhelési tilalom kikötése a fedezetként bevont
ingatlanok vonatkozásában (amennyiben releváns).

Jelen termékismertető nem minősül a Ptk. 6:64. §-ában meghatározott, szerződéskötésre irányuló ajánlattételnek, a termékismertetőben
foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és az Eximbank Zrt. döntésének függvényében módosíthatóak.
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