Kárenyhítő belföldi beruházási hitel egyedi
refinanszírozása
Hatályos

2021. február18-tól

Hitelprogram célja

A COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult átmeneti súlyos likviditási nehézségek
áthidalása, a vállalkozások ‒ különös tekintettel a KKV-ra ‒ életképességének fenntartása,
gazdasági tevékenységük folyamatosságának biztosítása érdekében felmerülő fejlesztési igények
kedvezményes kamatozású hitellel történő finanszírozása.

Termék célja

A hazai pénzügyi intézmények részére kínált egyedi hitelkonstrukció, amelyet az Eximbank az EU
Bizottság - az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a
jelenlegi COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott - 2020.03.19-én
elfogadott és többször módosított C (2020) 1863 számú Közleményében meghatározott
keretszabályokkal összhangban nyújtja.
Ennek keretében a végső kedvezményezett ügyfél a beruházási hitelt a COVID-19 járvány miatt a
vállalkozás gazdasági tevékenységében bekövetkezett kedvezőtlen hatások, veszteségek
mérséklése érdekében szükséges, belföldön megvalósuló fejlesztéseinek finanszírozása céljából
igényelheti.

Támogatás jogcímei

A hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél részére nyújtott kedvezményes
kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek
minősül, amely a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény (a továbbiakban: COVID Közlemény)
alalpján vehető igénybe.
A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatásról szóló, a nyújtott hitel támogatástartalmát
és a támogatási kategóriát rögzítő igazolást az ügyfélnek, mint az állami támogatás
kedvezményezettjének az Eximbank adja ki a pénzügyi intézményen keresztül. A pénzügyi
intézmény köteles az igazolás 1 eredeti példányát az ügyfélnek dokumentált módon átadni.

Devizanem

Hitelösszeg

EUR/HUF/USD
A program keretében ugyanazon végső kedvezményezett ügyfél tekintetében (az EXIM összes
kárenyhítő hitelprogramjai keretében igényelhető maximális hitelösszeg) legfeljebb az alábbiak
szerint, de legfeljebb 20 millió EUR/7 Mrd HUF/23,5 millió USD vehető igénybe:
 maximum a hiteligénylő vállalkozás éves bérköltségének (beleértve a
társadalombiztosítási járulékokat (főkönyvvel szükséges igazolni), valamint a vállalkozás
telephelyén dolgozó, de hivatalosan az alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók
bérköltségeit) kétszerese, vagy
 maximum a vállalkozás 2019-es évi teljes árbevételének 25%-a, vagy
 kellően indokolt esetekben* a kedvezményezett likviditási szükségletre vonatkozó
nyilatkozata alapján a hitel összege növelhető annak érdekében, hogy fedezni tudja a
kkv-k esetében a következő – a hitelnyújtás időpontjától számított - 18 hónap,
nagyvállalkozások esetében pedig a következő 12 hónap likviditási szükségletét.
*Ez csak kivételes esetekben az olyan vállalkozásoknál alkalmazható, amelyeknél a
2019-es vagy a 2020-as árbevétel, vagy bérköltség nem alkalmas a következő hónapok
költségeinek előre jelzésére. Pl.: ha a kedvezményezett új vagy korai szakaszban lévő
vállalkozás, a vállalkozásnak a COVID-19 kitörése miatt magasabb költségei merültek
fel, mint normál körülmények között, vagy az ipari, kereskedelmi és termelési
tevékenységének felfüggesztését követően nagyobb likviditásra van szüksége az üzleti
tevékenység újra indításához.
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A likviditási szükségletet az ügyfélnek cash flow tervvel, likviditási és vagy üzleti tervvel alátámasztva
szükséges indokolni.
Összeszámítási szabályok:
A hitelprogram keretében egy adott ügyfél részére maximum nyújtható hitelösszeg megállapítása
az alábbiak figyelembe vételével történik:
Az ügyfél COVID közlemény 3.3. alapján igénybevett bármely - akár Eximbanki, akár más pénzügyi
intézményi - kedvezményes kamatláb formájában nyújtott hitel összege, és/vagy a 3.2. pont
alapján hitelgarancia formájában nyújtott támogatás esetében a kezességvállalással fedezett hitel
együttes összege nem haladhatja meg a fenti maximális mértékeket.

Futamidő

Finanszírozható
ügyfelek

Maximum 72 hónap
A Hitelprogram keretében az a COVID19 járvány következtében átmeneti, súlyos likvidítási
nehézséggel szembesülő vállalkozás finanszírozható, amely
 a hitelkérelem benyújtásának és a hitelszerződés megkötésének időpontjában az Exim tv.
szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősül és

a KKV kritériumoknak megfelel, vagy nagyvállalatnak minősül.
továbbá amely:
 exportőrnek, exportőr részére beszállítónak minősül (ügyfélnek szükséges erről nyilatkozni),
vagy
 exportpotenciállal is rendelkező ágazatban (lsd. TEÁOR lista, ettől eltérő ágazat esetében
indokolni szükséges) tevékenykedik.
Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:

A COVID-19 járvány
kitörése
következtésben
kialakult súlyos
likviditási
nehézségek

(1) az Ügyfél 2020. február 1-ét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi
rendelet értelmében, vagy
(2) az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül, amelyeket ügyfélnyilatkozat és friss főkönyvi
kivonat, ill. egyéb releváns dokumentumok alapján szükséges alátámasztani:

nettó árbevétel csökkenése

üzemi eredmény csökkenése

vevő futamidő növekedése

szállító futamidő csökkenése

rendelés állomány csökkenése

likviditási mutató romlása (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

szezonalitáson felüli üzembezárás, műszakcsökkenés történt

létszám és bérköltség csökkentésre volt szükség

a beruházás 2020. február 1-et követően az előzetes (dokumentált) tervekhez képest
legalább 3 hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik

egyéb (szöveges indoklással)
A hitelfelvevői múlttal, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel nem
rendelkező ügyfelek (mint például projekt társaságok) esetében a fenti szempontok figyelembe
vétele a hitel megítélésekor elfogadott üzleti tervhez képesti csökkenés vizsgálatával történik.
A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a 2020. február 1. és 2021. november 30.
közötti, legalább 30 napos periódusnak a 2019. vagy 2020. év azonos időszakával (a fenti
bekezdésben rögzített eseteknél az üzleti terv 2020. vagy 2021. évi időarányos teljesítésével)
összehasonlítva kell vizsgálni, amelyek során legalább 20%-os csökkenést/változást szükséges
igazolni.

Finanszírozásból
kizárt ügyfelek

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata
(a továbbiakban ÜSZ) alapján kizárt ügyfelek, valamint a 2019. 12. 31-én (az általános
csoprtmentességi rendelet értelmében) nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
A fentiektől eltérve támogatás nyújtható azon mikro-, vagy kisvállalkozások számára, amelyek
2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti
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kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban,
vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

Hitel felhasználási
köre

A hitel felhasználható a COVID19 miatt szükségessé vált beruházásokra az alábbiak szerint:
 új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban saját célra
megvalósítandó beruházások,
 már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban saját célra
megvalósítandó beruházások,
 már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó
elsősorban saját célra megvalósítandó beruházások befejezése (még nem üzembe
helyezett saját beruházás finanszírozása)
 gépek, berendezések, felszerelések
 hitelkiváltásra a következő feltételek szerint:
ha a beruházást a Számv. tv. szerint még nem helyezték üzembe;
a kiváltandó hitelnek is meg kell felelnie a Kárenyhítő feltételeknek (ügyfél, ügylet,
hitelcél tekintetében);
a kamat mértéke nem emelkedhet, a futamidő és az összeg nőhet, a deviza változhat;
 csak piaci (pénzügyi intézmény által nyújtott saját forrású) forrásból nyújtott hitel vátható
ki (így pl.: NHP, MFB finanszírozás nem)
A hitel felhasználását számlával, vagy a 2000. évi C. tv. szerint meghatározott számviteli bizonylattal
kell igazolnia az ügyfélnek a finanszírozó pénzügyi intézmény felé.
Hitelkiváltás esetén az ellenőrzéshez a kiváltott hitel törlesztésének pénzügyi teljesítését szükséges
igazolni.
Az ügyfél által önerőből megkezdett beruházás esetén, amennyiben a származékos
kölcsönszerződés megkötésének időpontjában még nem történt meg a Számv. tv. előírása alapján
az üzembehelyezés, úgy a hitel felhasználható az ügyfél által önerőből kifizetett, 365 napon belüli
számlák finanszírozására.
A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján
kizárt ügyletek. Továbbá:





Finanszírozásból
kizárt ügyletek








befejezett (a hitelkérelem Pénzügyi Intézmény felé történt benyújtása előtt aktivált)
beruházás finanszírozása;
lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése;
a COVID Bizottsági Közlemény 3.2 (Hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás) és a 3.3.
(Kedvezményes hitelkamatlábak formájában nyújtott támogatás) szakaszok alapján
ugyanarra a mögöttes hitelre nyújtott támogatások.
ha az adott Ügyfél részére a COVID Bizottsági Közlemény 3.2. szakasza alapján nyújtott
hitelgarancia támogatás esetében a kezességvállalással fedezett hitelösszege és/vagy a
3.3. szakasza alapján nyújtott támogatás esetében igénybe vett teljes hitelösszeg
meghaladja a Termékleírás „Hitelösszeg” pontjában meghatározott maximális
mértékeket;
idegen tulajdonú földterületen történő beruházás finanszírozása;
bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása, ;cégcsoporton
belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a finanszírozása;
bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozása;
a személygépjárművek forgalmazásával/bérbeadásával kapcsolatos tevékenység
finanszírozása.
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Pénzügyi intézmény választása alapján az általa az ügyfél felé felszámított származékos kölcsön
kamata lehet (1) a hitel teljes futamideje alatt a szerződésben rögzítetten előre megállapított
mértékben változó, az adott időszakra fix kamat.
Vállalat méret

KKV

NV

Deviza

1. év

2.-3. év

4.-6. év

EUR
HUF
USD
EUR
HUF
USD

0,10%
0,55%
2,25%
0,19%
0,80%
2,50%

0,19%
0,80%
2,50%
0,69%
1,30%
3,00%

0,69%
1,30%
3,00%
1,69%
2,30%
4,00%

VAGY
Pénzügyi intézmény választása alapján az általa az ügyfél felé felszámított származékos kölcsön
kamata lehet (2) a hitel teljes futamideje alatt rögzített fix kamat.
Vállalkozás
mérete/devizan
em
EUR
HUF
KKV

Árazás és díjfizetés

USD

NV

Saját erő
Hitelkeret
Igénybevétel/
rendelkezésre tartás

Törlesztés

EUR
HUF
USD

≤ 1 év
0,10%
0,71%
2,41%
0,20%
0,81%
2,51%

> 1 év és ≤
2 év
0,16%
0,77%
2,47%
0,50%
1,11%
2,81%

FUTAMIDŐ
> 2 év és
> 3 év
≤ 3 év
és ≤ 4 év
0,18%
0,38%
0,79%
0,99%
2,49%
2,69%
0,60%
1,05%
1,21%
1,66%
2,91%
3,36%

> 4 év és
≤ 5 év
0,48%
1,09%
2,79%
1,30%
1,91%
3,61%

> 5 év és
≤ 6 év
0,55%
1,16%
2,86%
1,45%
2,06%
3,76%

Felszámítható díjak

Az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetendő díjak

Egyszeri díj

maximum 0,5%

Rendelkezésre
tartási jutalék

Max. 0,2%/év

Egyéb díjak

Indokolt mértékben a szokásosan felmerülő és igazolt
költségek, de előtörlesztési díj és megtörési költség nem
számítható fel az ügyfél részére.

A saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének gépek, berendezések vásárlása esetén
minimun 10%-a, egyéb esetben minimus 15%-a.



rendelkezésre tartási időszak max. 12 hónap
a türelmi idő max. 24 hónap




1,3 vagy 6 havonta;
egyenlő vagy egyedi összegű tőkerészletekben úgy, hogy a 24 hónapot meghaladó futamidő
esetén az utolsó évben esedékes tőketörlesztő részlet nem érheti el az eredeti tőkekövetelés
60%-át (akár eltérő kamat- és tőkefizetési periodicitással);

4/5



Kamatperiódus
Biztosítékok

türelmi idő nem lehet rövidebb, mint a rendelkezésre tartási idő, azaz a rendelkezésre tartási
idő alatt nem kezdődhet meg a törlesztés (ugyanakkor a beruházás üzembehelyezését
megelőzően megkezdődhet a törlesztés), kivéve módosításoknál.

1, 3, 6 hónap
Az ügyféltől az elvárt biztosítékok körét a pénzügyi intézmény határozza meg.
Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
a)

Jogosulatlanul
igénybe vett állami
támogatás

Igénybevételi
lehetőség

a kedvezményezett a hitelhez kapcsolódó dokumentációkban valótlan, hamis adatot
közölt, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét
visszavonja;
b) a kedvezményezett a kedvezményes hitelt nem a hitelcélra használja fel;
c) jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg meghaladja a
vonatkozó jogszabályokban vagy támogatást jóváhagyó határozatban meghatározott
küszöbértéket;
d) nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási, nyilvántartási
kötelezettség;
e) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy az Eximbank vagy az Európai Unió
Számvevőszéke vagy az Európai Bizottság felhatalmazott tisztviselői és
felhatalmazott független szakértői, vagy az Eximbank megbízottjai a kedvezményes
hitel felhasználását, és az állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és
ennek során különösen:
1)az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek;
2)a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek.
A hitelprogram keretében szerződéskötésre legkésőbb 2021. december 31-ig van lehetőség.
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