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Hitelprogram célja

2020.09.02-től
JEA beruházási hitelek
Jövő exportőrei hitelprogram (Versenyképességet javító hitelprogram keretein belül) (a
továbbiakban: Hitelprogram)
A Jövő exportőrei hitelprogram célja a finanszírozási piacon jelenlévő hiányosságok lefedése olyan
vállalkozások támogatásán keresztül, amelyeknek a tevékenysége által, közvetett vagy közvetlen
módon Magyarország exportteljesítménye növekszik. (A program keretében az elfogadható
tevékenységeket a termékleírás végén található TEÁOR lista tartalmazza, ettől eltérően csak indokolt
esetben történhet finanszírozás.)

Hitelprogram
futamideje

2021. december 31-ig, illetve visszavonásig

Termék célja

Az ügyfél a forgóeszközhitelt általános likviditásfinanszírozásra, mint pl. támogatás-előfinanszírozásra,
alapanyagok, befejezetlen termelés, késztermékek, áruk, készletekre adott előlegek, vevőkövetelések,
működési költségek finanszírozásához, mint pl. bérek, folyó kiadások stb. használhatja fel.

Hitelfelvevő
/ügyfélkör

A hitelkérelem benyújtásának és a hitelszerződés megkötésének időpontjában magyarországi – az Exim
tv. szerinti – devizabelföldi gazdálkodó szervezet1.

Hitel futamideje

Hitelszerződés aláírásától számítva min. 6 hónap – max.60 hónap, rulírozás esetén min 6 hónap - max.
12 hónap lehet

Támogatás jogcíme

A terméket az Eximbank a hatályos európai uniós támogatási és a kapcsolódó magyar jogszabályokkal
összhangban nyújtja. 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis)
támogatás. A részletszabályokat az Útmutató tartalmazza.

Devizanem

Finanszírozható
ügyfelek

EUR, HUF





székhelye vagy telephelye Magyarország területén van;
a 2001. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint devizabelföldinek minősül;
A hitelkérelem benyújtásának időpontjában az Exim tv . szerinti gazdálkodó szervezet ;
megfelel a 1407/2013/EU bizottsági (de minimis) rendelet feltételeinek;

A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján kizárt
ügyfelek
Finanszírozásból
kizárt ügyfelek

Továbbá nagyvállalkozások esetében, amelyek nem rendelkeznek a referencia-kamatláb és a
leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02 sz. bizottsági
közlemény (a továbbiakban: bizottsági közlemény) szerinti legalább B hitelminősítésnek megfelelő
helyzetű besorolással.

1

gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet,
az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó
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A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ alapján kizárt
ügyletek, továbbá:







Finanszírozásból
kizárt ügyletek








Árazás

értékesítési/bérbeadási célú lakóingatlan fejlesztésének finanszírozása;
személygépjárművek vásárlásának finanszírozása;
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott
támogatás, azaz az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások
közvetlen finanszírozása;
importtermékkel, -szolgáltatással szemben hazai termék, szolgáltatás felhasználásához kötött
finanszírozása;
a 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúraágazathoz kapcsolódó termék és tevékenység finanszírozása;
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszíroza (azaz a
program keretében finanszírozható tevékenység a TEÁOR 10-11 kód alá sorolható feldolgozóipari
tevékenység);
mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott finanszírozás, a
következő esetekben:
o amennyiben a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre; vagy
o amennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az
elsődleges termelőknek.
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
teherszállító járművek megvásárlása;
a 1407/2013/EU bizottsági (de minimis) rendeletbe ütköző módon.

A kamatozás módja: fix (kamatkiegyenlítéses)
A hitel kamata:
 a hitel devizaneme szerinti EU referencia alapkamat 2 (döntés időpontjában hatályos alapkamat) +
számított felár;
 legalább 0,01%-os támogatástartalom minden esetben szükséges (beleértve azon eseteket is,
amikor a belső árazási segédlet alapján a felszámított kamat magasabb lenne, mint piaci kamat);
 megtörési díj: Nem kamatfizetési napon történő előtörlesztés esetén a megtörési díj az
előtörlesztéssel együtt esedékes, mely az előtörlesztést követő első banki munkanaptól az adott
kamatperiódus végégig a kamatkiegyenlítési rendelet szerint járó bázisköltség és az előtörlesztett
összeg kamatperiódus végéig történő kihelyezésével a piacon elérhető kamat különbözete, melyről
értesítést küldünk az előtörlesztést megelőzően. Az így kiszámított összeg akkor kerül feszámításra,
ha mértéke eléri a 15 ezer forintot vagy az 50 eurót;
Díjak: hatályos Kondíciós lista alapján.
Az Eximbank a moratórium ideje alatt nem számít fel megtörési és szerződésmódosítási díjat.
Nem rulírozó hitel:

Igénybevétel/
rendelkezésre
tartás




Rulírozó hitel:
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rendelkezésre tartás: a hitelszerződés aláírásától számítva max. 12 hónap;
min. összeg: 160 000,- EUR/50 millió,- HUF.

rendelkezésre tartás: a hitelszerződés aláírásától számítva min. 6 hónap, max. 12 hónap;
min. összeg: 160 000,- EUR/50 millió,- HUF;
min. lehívható összeg: 10.000,- EUR, 3 millió,- HUF.

az Európai Unió által közzétett, referencia kamatlábról szóló bizottsági közleményében rögzített alapkamat
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Támogatáselőfinanszírozás

Futamidő max. 12 hónap lehet, törlesztés egyedileg vagy egyösszegben a végső lejárati napon
történhet
Nem rulírozó hitel
A törlesztés első folyósítást követően lehet:
 kamatfizetési időpontokban3, vagy
 egyenlő vagy egyedi összegű tőketörlesztőrészletekben vagy egyösszegben lejáratkor (max 12
hónapos futamidő esetén)

Törlesztés

Egyedi törlesztő és egyedi ütemezéssel részletekben, 12 hónapot meghaladó futamidő esetén
a futamidő utolsó 20%-ban esedékes a tőketörlesztő részlet nem érheti el az eredeti
tőkekövetelés 60%-át -ballon (ha az eredeti futamidő 20%-a kevesebb, mint egy év, akkor a
futamidő utolsó egy éves szakaszát kell figyelembe venni).
Rulírozó hitel esetén
 Egyösszegben legkésőbb a végső lejárati napon.
Nem rulírozó hitel:



Kamatperiódus



1, 3, 6 hónapig tart, azzal, hogy az első kamatperiódus első folyósítási napon kezdődik és a folyósítási
naptól számított legfeljebb 1, 3 vagy 6 hónapig tart;
azonos tőke- és kamatfizetési periódus esetében a tőketörlesztések megkezdését követően
kamatfizetéssel minden esetben egy időben történik a tőketörlesztés;
eltérő tőke- és kamatfizetési periódus esetében a tőketörlesztések megkezdését követően,
amennyiben az adott hónapban van tőketörlesztés és kamatfizetés is, akkor azok egy időpontban
történnek.

Rulírozó hitel:
 1, 3 vagy 6 hónap;
 Az utolsó kamatperiódus legkésőbb a végső lejárati napon ér véget.

Biztosítékok

A hitelnyújtás fedezeteként elvárt biztosítéki háttér a mindenkori adósminősítési és a fedezetértékelési
szabályzat figyelembe vételével kerül meghatározásra és kialakításra. A hitelnyújtás fedezeteként elvárt
biztosítékok köréről és mértékéről az ügylet jellemzőinek, a hitelt igénylő vállalkozás minősítésének
függvényében egyedileg dönt az Eximbank.
Az ügyletbe bevonható a Garantiqa/AVHGA kezessége – ha az ehhez tartozó egyéb feltételek is
fennállnak.
A mindenkor hatályos ÁSZF-ben és ÜSZ a szerződéskötési feltételként és folyósítási feltételként
meghatározott dokumentumok, továbbá:

Szükséges
dokumentációk

Állami támogatás
formája
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Az Eximbank döntéséhez szükséges:
 minimum 24 hónapos ügylet esetén EIB Mid-cap megfelelősségi nyilatkozat (ügyfél által
cégszerűen aláírva;
 nyilatkozat megítélt állami támogatásokról.
 Nemzetgazdasági hatásvizsgálat 2020. december 31-ig nem szükséges
Szerződéskötéshez szükséges:
 minimum 24 hónapos ügylet esetén EIB tudomásulvételi és banktitok alóli felmentő nyilatkozat
(kitöltve, ügyfél által cégszerűen aláírva);
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját
tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást az
ügyfélnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról, és a
támogatási kategóriáról az Eximbank (az ügyletért felelős üzleti terület) adja ki.

de nem minden kamatfizetéskor szükséges törleszteni
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Ellenőrzés



a hitelszerződés lejáratát követő 10 évig a hitelszerződéssel kapcsolatos dokumentációkat meg kell
őrizni.

Az Eximbank jogosult az ügyfelet egyoldalú írásbeli értesítéssel bármelyik finanszírozási programból 5
évre kizárni, és felmondási ok ha:
Hitelprogramból
való kizárás





Kamatkiegyenlítésből származó
veszteség

Jogosulatlanul
igénybe vett állami
támogatás
Vonatkozó
jogszabályok

az ügyfél nem teljesíti az Eximbank felé a hitelszerződéssel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségét (15 napos pótlás mellett);
az ügyfél szándékosan félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozatot tett;
jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás (ld. Útmutató.)

Amennyiben a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitel már nem felel meg a kamatkiegyenlítési
rendeletben előírt feltételeknek, az Eximbank felszólítását követően az ügyfél köteles megtéríteni az
Eximbank azon felmerült és igazolt költségét is, amely az adott ügylettel kapcsolatban az adott naptári
negyedévben a költségvetés terhére már nem számolható el. Jelen pontban foglalt költség nem kerül
felszámításra, amennyiben a hitel előtörlesztésének értéknapja a naptári negyedévet követő első
munkanap.

Ld. Útmutató

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
1994. évi XLII törvény
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
1407/2013/EU bizottsági rendelet
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BEFOGADHATÓ TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA*
10-12: Élelmiszer, italtermék gyártása
13-15: Textília, ruházati termék és bőrtermék gyártása
16: Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
17: Papír ás papírtermék gyártása
18: Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
19: Kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás
20: Vegyi anyag és vegyi termék gyártása
21: Gyógyszergyártás
22: Gumi- és műanyag termék gyártása
23: Nemfém ásványi termék gyártása
24: Fémalapanyag gyártása
25: Fémfeldolgozási termék gyártása
26: Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása
27: Villamos berendezés gyártása
28: Máshová nem sorolt gép és gépi berendezés gyártása
29: Közúti jármű gyártása
30: Egyéb jármű gyártása
31-32: Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység
33: Gép, berendezés és eszköz javítása és üzembe helyezése
38-39: Hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés és egyéb hulladékkezelés
49: Szárazföldi és csővezetékes szállítás De engedélyhez kötött 49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás
50: Vízi szállítás
51: Légi szállítás
52: Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység
53: Postai és futárpostai tevékenység
55: Szálláshely-szolgáltatás
58: Kiadói tevékenység
59-60: Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása; műsorösszeállítás és műsorszolgáltatás
61: Távközlés
62-63: Információ-technológiai szolgáltatás; információs szolgáltatás
69-70: Jogi, számviteli és adószakértői tevékenység; üzletvezetés; vezetői tanácsadás
71: Építészmérnöki és mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat és elemzés
72: Tudományos kutatás és fejlesztés
74-75: Egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás
*A fenti listában nem szereplő tevékenységek finanszírozása csak indokolt esetben történhet.
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