Termék Tájékoztató
Új Széchenyi Hitel Programok

Olyan Forint alapú, kedvezményes kamatozású hitel programok (későbbiekben: Hitel), amelyek alkalmasak a Mikro-, Kisés Középvállalkozások beruházási és forgóeszköz-beszerzési igényeinek finanszírozására. Az Ügyfél a Hitelt kizárólag
gazdasági tevékenységéhez szükséges beruházási és forgóeszköz-beszerzési célra fordíthatja.
1.Hitel termék
Az Ügyfél a Hitel összegét a hitelszerződésben meghatározott Törlesztési idő alatt, beruházási cél esetén maximum 10
(Tíz), forgóeszköz cél esetén maximum 3 (Három) év alatt köteles visszafizetni. Beruházási cél esetén a Hitel törlesztésének
kezdő időpontja a Hitelszerződés folyósításának napjához képest 2 hónappal később kezdődik, de legfeljebb 24
(Huszonnégy) hónappal halasztható el.
Az Ügyfél köteles a program keretén kívül eső forrást biztosítani. Ez a forrás, az Elvárt Önerő, melynek mértéke a Projekt
teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amely addigi vagy jövőbeli felhasználását az Ügyfél a Hitel
folyósítása előtt köteles igazolni. Az Ügyfél jogosult tartozását előtörleszteni anélkül, hogy az a Hitel kondícióinak romlását,
vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
Az Új Széchenyi Hitel Programok keretében nyújtott Hitelek esetében az Adós a támogatott Projekt megvalósítását a
Hitel folyósításától számított 60 (Hatvan) napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 24 (Huszonnégy)
hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 (Hat) hónappal meghosszabbítható. Az Adós a
Projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel, számlával stb.) is
alátámasztottan köteles igazolni a Társaság felé.
1.1. Kedvezményezettek köre
A Társaság által nyújtott Hitelt deviza belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó
veheti igénybe, abban az esetben, ha a Projekt, Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül
megvalósításra. A Hitel igénybevevőjének köre a 800/2008/EK rendeletek szerint meghatározott Mikro-, Kis- és
Középvállalkozások lehetnek.
Az Új Széchenyi Hitel Programok keretében nem minősül kizáró oknak, ha az Ügyfélnek más hitelintézettel vagy
pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hiteltartozása, illetve az Országos Mikrohitel Alapból igényelt hiteltartozása áll
fenn.
1.2. Tranzakciós díj
Az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Hitelszerződés megkötésével összefüggésben felszámított legfeljebb 50
ezer Ft (Ötvenezer forint) összegű díj, amely – eltekintve a Hitelszerződéssel kapcsolatban felmerült azon költségektől,
melyet az Ügyfél nem a Hitelezőnek fizet, pl.: az igazgatási- szolgáltatási-, értékbecslői-, ügyvédi- vagy közjegyzői díjtól és
követelésbehajtási költségektől – a Hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatás ellenértékét
magában foglalja.
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1.3.Támogatható projektek köre
A Hitel keretében az alábbi Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül megvalósításra kerülő Projektek
finanszírozhatók:
-

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások
finanszírozása;
Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
Gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez, vagy Beruházáshoz kapcsolódó
finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő Forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.
Tevékenység bővítés: készletek bővítése; tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása; a
nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése; technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi
eszköz beszerzése); meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl.: új üzlethelyiség, 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.

1.4.Kizáró okok
A Társaság semmilyen körülmények között nem nyújt hitelt az alábbi tevékenységet folytató vállalkozások részére:






környezetszennyezéssel járó tevékenység,
fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2960),
szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271),
spekulációs célú ingatlan-, részvény- vagy üzletrész vásárlási tevékenység,
a 2012. évi C. törvényben meghatározott tiltott, bűncselekménynek minősülő tevékenység.

1.5.Hitelkérelem elutasítása

A Társaságnak jogában áll elutasítani az olyan Vállalkozás által benyújtott hitelkérelmet, aki vagy ami:





a Társaságnál korábban hitelt vett igénybe és az új Hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül ki nem egyenlített
tartozása volt,
a Hitelkérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatott tett,
fennálló ügyletéhez kapcsolódóan garancia beváltása még folyamatban van,
és/vagy a hitelt benyújtó Vállalkozás kapcsolt vállalkozásainál, és/vagy annak képviselőjével, illetve tagjaival egy
háztartásban élő személyekkel, és/vagy a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság tulajdonosával, annak kapcsolt
vállalkozásaival, és/vagy a vele egy háztartásban élő személyekkel szemben állnak fenn, elutasításra adó okok.
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1.6.Támogatásból kizártak köre
A Társaság nem nyújt Hitelt olyan Vállalkozásnak (figyelembe véve a hiteligénylő vállalkozást, annak kapcsolt
vállalkozásait, képviselőjével, tagjaival egy háztartásban élő személyeket, a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság
tulajdonosát, vele egy háztartásban élő személyeket és kapcsolt vállalkozásait):
- 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 rendeletében meghatározott
összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.
- Továbbá, minden olyan esetben, amelynél a Társaság a Hitel visszafizetését kockázatosnak ítéli meg.

A Társaság hitelműveletet kizárólag olyan Ügyfél részére végez, aki vagy amely bankszámlával rendelkezik.

A Termék Tájékoztató szerves részét képezi a mindenkori hatályos Hirdetmény.
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