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VEVŐHITEL KONSTRUKCIÓK
BANKKÖZI VEVŐHITEL
A bankközi vevőhitel a magyar exportőr és a külföldi vevő között megkötött kereskedelmi szereződés tárgyát
képező áru és/vagy szolgáltatás hitelből történő megvásárlásának közvetett finanszírozása érdekében jön létre
a külföldi vevő bankján keresztül, jellemzően MEHIB (Magyar Exporthitel Biztosító) által nyújtott vevőhitelbiztosítás fedezete mellett. Ebben a konstrukcióban az Eximbank a vevő bankjának nyújt hitelt, amelyet az
továbbhitelez a vevőnek.
Hitelfelvevő

Megfelelő minősítésű (I-II osztályú) külföldi, állami vagy magán tulajdonban lévő
helyi- és regionális-, illetve nemzetközi bankok, amelyek elfogadható kockázatot
jelentenek az Eximbank, illetve a MEHIB számára

Exportőr

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek

Külföldi vevő

A hitelfelvevőtől a hitelt közvetlenül igénybe vevő állami vagy magán tulajdonban
lévő vállalatok, önkormányzatok, szuverén vagy szub-szuverén entitások, amelyek az
exportőrtől vásárolnak

Hitelösszeg

Legalább 1 millió EUR vagy 1 millió USD;
Finanszírozás maximális mértéke legalább 2 éves futamidejű, kamatkiegyenlítéses,
fix kamatozású hitel esetében, az OECD Megállapodásban foglaltak szerint:
- az exportszerződés értékének („export contract value”) legfeljebb 85 %-a,
- a helyi költségek („local costs”), az exportszerződés értékének legfeljebb
30%-ának erejéig, továbbá
- a biztosítási díj akár 100%-a is.

Exportszerződés
értéke

A külföldi vevő által vagy nevében az exportált árukért és/vagy szolgáltatásokért
fizetendő összeg a helyi költségek nélkül

Helyi költségek

A külföldi vevő országában az árukkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
azon kiadások, amelyek az exportőr szerződésének a teljesítéséhez szükségesek

Devizanem

EUR vagy USD

Folyósítási időszak

Ügylettől függően, egyedileg kerül meghatározásra

Lejárat

-

Törlesztés

-

Hiteltörlesztés kezdő
időpontja

Legalább 2 év, legfeljebb 10 év
Bizonyos szektorok esetében (vasút, energetika, megújuló energia,
vízkezelés, stb.) az OECD Megállapodás vonatkozó előírásai szerint
Ennél rövidebb lejárat egyedi elbírálás alapján
A legalább 2 éves futamidejű hitelek esetében a tőkerész legalább 6
hónapos gyakorisággal fizetendő, egyenlő részletekben, úgy, hogy az első
tőkerészletet és kamatot legkésőbb a hiteltörlesztés kezdő időpontjától
(„starting point”) számított hat hónap elteltével kell megfizetni
Ennél rövidebb futamidejű hitelek esetében egyedi elbírálás alapján

Legkésőbb (a) az az időpont, amikor a vevő fizikailag birtokába veszi az árut vagy a
szerződés keretében kiszállított teljes berendezést/szolgáltatást, illetve (b) az
üzembe helyezés napja
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Kamat

Díjak és jutalékok

Legalább 2 éves futamidejű, fix kamatozású hitel esetében, az OECD Megállapodásban foglaltak szerint:
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- Minimum CIRR
Változó kamatozású hitel esetében:
- EURIBOR vagy USD LIBOR + felár
Kamatfizetés gyakorisága:
- Az első folyósítástól kezdve legalább 6 havonta a törlesztési idő alatt, a
tőketörlesztésekkel egy időben
Ügyletenként a kondíciós lista /egyedi elbírálás alapján:
- egyszeri díj a hitel összegére vetítve,
- rendelkezésre tartási jutalék a le nem hívott összegre számítva
- monitoring díj az ügylet függvényében,
- szerződésmódosítási díja hitel összegére vetítve,
- biztosítási díj, amennyiben az ügylethez vevőhitel biztosítás is kapcsolódik.

Egyéb költségek

Független ügyvédi iroda költségei, mely a Hitelfelvevőt terheli
Szükség szerint külső / belső műszaki ellenőr és/vagy pénzügyi szakértő és/vagy
egyéb szakértő bevonására kerülhet sor, amelyek költségei a Hitelfelvevőt terhelik

Biztosíték

„V” módozatú biztosítás, vagy biztosíték nélkül: az Eximbank megfelelő minősítésű
és limittel rendelkező (jellemzően nemzetközi, I-II. osztályú) Hitelfelvevő esetén,
egyedi döntéssel vállalhatja a külföldi bank kockázatát
Szükség esetén egyéb biztosíték is előírható

Magyar származás és
tartalom igazolása

A Magyar Állam által támogatott fix kamatozású konstrukció keretében bankközi
vevőhitel, illetve az abból refinanszírozott közvetlen vevőhitel csak
- olyan termékek exportjára nyújtható, melyek legalább 50%-ban (építési,
szerelési, technológiai szerelési, tervezési és ezekhez közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatások esetében legalább 25%-ban) magyar
származásúnak minősülnek, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által kiadott magyar származási igazolással/bizonyítvánnyal igazolnak,
illetőleg
- olyan szolgáltatásra nyújtható, ahol a gazdálkodó szervezet a kormányhivatal által kiállított dokumentummal igazolja, hogy az általa
foglalkoztatottak legalább 50%-a tb- és nyugdíjszolgáltatásra jogosult vagy
vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tartalmazzák a konstrukció összes
feltételét, továbbá semmiképpen nem minősülnek ajánlatnak az Eximbank és a MEHIB részéről. Egy konkrét finanszírozás
feltételei minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra. Az információk esetleges változásai vagy
hiányosságai miatt nem vállalunk felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása az Ön saját
felelősségére történhet. Az Eximbank és a MEHIB nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a
termékleírásban található információk használatából keletkezik.
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Az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által közzétett, fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi

referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate).
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