
   
   

 ADJON LENDÜLETET 
LEGMERÉSZEBB TERVEINEK
A piaci versenyben fontos, hogy vállalkozása megfelelő finanszírozási hát-
térrel rendelkezzen. Ha Ön egy induló, vagy olyan  vállalkozást irányít, amely 
nehezen jut pénzügyi forrásokhoz, akkor is van megoldás!

Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. hitelprogrammal

MI A PROGRAM CÉLJA? MIK A TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK?

MELYEK A TERMÉKELŐNYÖK 
AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA?

KI VEHETI IGÉNYBE?

A kis és középvállalkozás (KKV) szektorba tartozó, vál-
lalkozások versenyképességének fenntartását, fejlődé-
sük folyamatosságát kedvezményes kamatozású forrás 
biztosításával ösztönözze és segítse elő.

Olyan vállalkozások, melyek méretükből vagy életkoruk-
ból eredően a kereskedelmi banki piacról nem juthatnak 
hitelhez, tehát olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, 
melyek a jelenlegi piaci körülmények között valamely 
oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb 
igényelt hitelösszeg) nem, vagy csak kedvezőtlen fel-
tételekkel jutnak forráshoz, és nem az agrárszektorban 
tevékenykednek.

• azon ügyfelek számára is finanszírozási lehetőség, 
amelyek esetleg a hitelintézetektől nem tudnak for-
ráshoz jutni

• kezdő vállalkozás számára is elérhető
• rugalmasabb finanszírozási struktúra, 
• széles körű felhasználhatóság
• hosszú futamidő
• forint alapú árazás

Az igényelhető hitelösszeg 1 millió forintig – a hitelcél és 
a hitelfelvevő képességeinek függvényében – akár 100 
millió forint is terjedhet. 

A futamidő beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó 
forgóeszközhitel) esetén akár 10 év is lehet, míg önálló 
forgóeszközhitel esetén 6 év a maximum.

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar 
környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyar-
 ország területén megvalósuló ingatlan beruházáshoz, 
vásárláshoz, új vagy használt tárgyi eszköz beszerzéshez, 
a beruházáshoz kapcsolódó, vagy önálló forgóeszköz 
finanszírozáshoz. 
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Rendelkezésre tartási időszak:

Türelmi idő:

Biztosítékok:

Hitelkérelem benyújtása:

Igénybevételi lehetőség:

max. a szerződéskötéstől számított 1 év

- Beruházási hitel esetén: maximum a szerződéskötéstől számított 2 év
- Önálló forgóeszközhitel esetén: maximum a szerződéskötéstől számított 1 év

A hitelt nyújtó pénzügyi vállalkozás saját szabályzatai szerinti, szokásos 
bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak.
Beruházási hitel esetén: 
- a beruházás tárgyára alapított zálogjog, szükség esetén intézményi 
kezességvállalás 
Önálló forgóeszközhitel esetén: 
- ingó zálogjog, követelés zálogjog (vagy engedményezés), illetve egyéb 
addicionális biztosítékok vagy intézményi kezességvállalás

A hitelkérelmet kizárólag a programban résztvevő pénzügyi vállalkozások-
hoz lehet benyújtani, melyek listája az MFB Zrt. honlapján megtalálható.

A program keretében refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt. felé  
benyújtására 2018. december 28-ig van lehetőség.

Tájékoztatás nem teljes körű. Részletes információk a www.mfb.hu oldalon találhatóak.

MILYEN KONDÍCIÓKKAL?

JEGYZET
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