FIX HITEL Zrt.

Kondíciós lista

KONDÍCIÓS LISTA
ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM – BERUHÁZÁSI HITEL
TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
 Devizabelföldinek minősül,
 Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik,
 a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozás
 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és éves árbevétele és/vagy éves
mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió Eur-t,
 jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint
szövetkezet jogosult.

HITELCÉL
Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet a hitelcél:
 a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása,
stb.),
 új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 új termék kialakítása,
 új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 új gazdasági tevékenység beindítása,
 beruházás végrehajtása
 gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó
finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések
finanszírozását.
A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes
mértékben el kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott
Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem
haladhatja meg, azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG
 Minimum 1,000,000 Forint
 Maximum 50,000,000 Forint
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HITEL DEVIZANEME
 Az Új Széchenyi Beruházási Hitel Forint alapú .

HITEL KAMATA
 Maximum 6,5 %, társaságunk hitelbírálata alapján,
 Fix kamatozás

HITEL FUTAMIDEJE
 Minimum 12 hónap
 Maximum 120 hónap

HITEL TÜRELMI IDEJE
 Maximum 24 hónap

HITEL FELHASZNÁLÁSI IDEJE
 A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a
hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt
esetben további 6 hónappal meghosszabbítható

HITEL RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDEJE
 Rendelkezésre tartás Hitelszerződés megkötésétől számítandó 0% díjjal lehetséges,
 Társaságunk által a Kedvezményezettnek kihelyezendő Hitel összegét maximum a
Hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 12 hónapig tarthatja rendelkezésre

HITEL ÖNEREJE
 A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább
10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel
folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).
 Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás

BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE
 Magyarország területén, Budapest és Pest megyén kívüli településeken valósítható meg a
beruházás, akár a cég székhelyétől eltérő telephelyen
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ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM – FORGÓESZKÖZ HITEL
TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
 Devizabelföldinek minősül,
 Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik,
 a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozás
 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat
 Éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió Eur-t,
 jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint
szövetkezet jogosult.

HITELCÉL
Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet támogatott
hitelcél:
 készletek bővítése,
 tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, marketing tevékenység
 gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó
finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását
is.
A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes
mértékben el kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott
Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem
haladhatja meg, azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG
 Minimum 1,000,000 Forint
 Maximum 50,000,000 Forint

HITEL DEVIZANEME
 Az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Forint alapú

HITEL KAMATA
 Maximum 6,5 %, társaságunk hitelbírálata alapján
 Fix kamatozás
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HITEL FUTAMIDEJE
 Minimum 12 hónap
 Maximum 36 hónap

HITEL TÜRELMI IDEJE
 Maximum 2 hónap

HITEL FELHASZNÁLÁSI IDEJE
 A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a
hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt
esetben további 6 hónappal meghosszabbítható

HITEL ÖNEREJE
 A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább
10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel
folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).
 Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás

BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE
 Magyarország területén, Budapest és Pest megyén kívüli településeken valósítható meg a
beruházás, akár a cég székhelyétől eltérő telephelyen
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A HITEL KÖLTSÉGEI
TRANZAKCIÓS DÍJ
 50,000 Forint, amely tartalmazza Társaságunk által lefolytatott
 Hitel előminősítését,
 Szerződéskötési díjat,
 Folyósítási díjat,
 Szerződés módosítás díját.
 Elutasított hitelügylet esetén Társaságunk nem számolja fel a tranzakciós díjat.
 A Tranzakciós díj az alábbi – nem Társaságunk által felszámolt – díjakat nem tartalmazza:
 Értékbecslési díj
 Közjegyzői díj
 Földhivatali díjak (okmányok, fedezetbejegyeztetési díj, stb)
 Kölcsönkérelem beadásához szükséges okmányok dokumentációs díjai
 Ügyvédi díj

KÉSEDELMES FIZETÉS, NEM FIZETÉS ESETÉN KÉSEDELMI DÍJAK
 Késedelmi kamat
 Ügyleti kamat + 8%
 Felszólító levél díja 5,000HUF/alkalom

A TÁMOGATÁSBÓL KIZÁRT VÁLLALKOZÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁSOK
 Nem nyújtható Hitel olyan vállalkozás számára
 amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként
büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi
intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző
három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
 amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK
bizottsági rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne
csekély összegű (de minimis) támogatásban Magyarország területén, Budapest és Pest
megyén kívüli településeken valósítható meg a beruházás, akár a cég székhelyétől eltérő
telephelyen
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 Az alábbi célú felhasználásra nem vehető fel hitel:
 a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
 fennálló hitel finanszírozására;
 üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve
 a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől,
vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli
hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak
megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó
Beruházás finanszírozására;
 a Bizottság 1998/2006/EK bizottsági rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az
alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
o halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4.
4. meghatározza) vállalkozásai;
o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
- a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ
o olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni
vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át
mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;
o exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül
kapcsolatos támogatások;
o az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
o a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági
Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer
értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba
sorolt szén) vállalkozásai;
o szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások
esetében;
o nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1)
bekezdés j) pont].

