EIB KKV HITEL

KEDVEZŐ HITELEK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK AZ EURÓPAI
BERUHÁZÁSI BANKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. új, az Európai Unió forrásaihoz közvetlen hozzáférést biztosító
kedvező beruházási hitelterméke az EIB KKV Hitel az Európai Beruházási Bankkal (EIB) kötött
megállapodás alapján.
Az EIB KKV hitel a mezőgazdaság, ipar és szolgáltatás területén működő mikro-, kis- és
középvállalkozások (továbbiakban kkv-k) beruházásaihoz és hosszú lejáratú forgóeszköz
finanszírozási igényeihez teremt kedvező feltételeket.
Miért előnyös az EIB KKV hitel vállalkozásának?







Kedvező hitelkamattal juthat hosszú távú finanszírozáshoz.
Előrehozhatja és megvalósíthatja a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit.
Erősítheti a vállalkozása piaci pozícióját.
Használt eszközök vásárlására, illetve tartós forgóeszköz finanszírozására is felhasználható.
A beruházás megkezdését és befejezését követően azonnal is lehetséges a finanszírozás.

Kinek ajánljuk az EIB KKV hitelt?
Olyan egyéni vállalkozóknak, valamint mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyeknek








alkalmazotti létszáma konszolidált alapon a hitelszerződés megkötésekor kevesebb, mint 250 fő;
nincs lejárt vagy átütemezett köztartozása;
nincs minősített hitelügylete a banknál;
a Központi Hitelinformációs Rendszer szerint nincs lejárt vagy késedelmesen teljesített
hiteltartozásuk;
amelyekkel szemben nincs és az elmúlt 2 évben sem volt folyamatban csőd-, felszámolási,
továbbá végelszámolási eljárás, ill. nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás;
fő tevékenysége és a hitel célja megfelel az EIB szabályainak.

Az EIB KKV hitel jellemzői
Hitel célja:

A hitel igénybe vehető – a kizárt szektorok kivételével - az ipar, a
mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kereskedelmi szolgáltatások, a turizmus
területén megvalósuló beruházásokra, valamint infrastrukturális fejlesztésekre,
különös tekintettel a tudás alapú gazdaság, az energia racionalizáció, a
környezetvédelem, az egészségügy és az oktatás területén felmerülő
fejlesztésekre valamint rulírozó vagy nem rulírozó forgóeszköz finanszírozási
igényekre.
A finanszírozható projekt összköltsége nem haladhatja meg a 25 000 000 eurót.

Hitelösszeg:

A maximálisan felvehető hitelösszeg 12 500 000 euró, illetve ennek megfelelő
forint. Minimum hitelösszegre vonatkozó előírás nincs.

Futamidő:

Minimum 2 év, beruházási hitelek esetén maximum 12 év, de a hitel lejárata
legfeljebb 2030.december 20. lehet.

Kamatláb:

1 vagy 3 havi BUBOR/EURIBOR + kamat felár a hitelvizsgálat eredményétől és
a hitelfelvevő hitelképességétől függően.

Kamatfizetés:

A kamatperiódusnak megfelelően havonta, illetve negyedévente.
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Türelmi idő:

A hitelfelvevő igényétől és a projekt megtérülésétől függően a hitelbírálat során
kerül meghatározásra.

Tőketörlesztés:

Havonta vagy negyedévente, egyenletes tőketörlesztéssel, forgóeszközhitelek
esetén rulírozó módon is.

Hitelbírálati díj:

A honlapon és a bankfiókokban olvasható „Kondíciós lista a vállalati ügyfelek
és az önkormányzatok részére” dokumentumban meghatározottak alapján.*

Folyósítási jutalék:

Megállapodás alapján, a hitelbírálat eredményétől függően.*

Rendelkezésre
tartási jutalék:

Megállapodás alapján, a hitelbírálat eredményétől függően.*

Kezelési költség:

Megállapodás alapján, a hitelbírálat eredményétől függően.*

Egyéb feltételek



Az EIB KKV hitel a beruházás saját erőn felüli összköltségének 100 százalékát fedezheti, de az
EIB forrású hitel és lízing, valamint más Európai Uniós támogatások összességében nem
haladhatják meg a projektköltség 100%-át.



A beruházási hitel felhasználását számlákkal kell igazolni. A hitel lehívásakor a hitelt lehívó
levélhez csatolni kell a beruházás előrehaladását igazoló számlákat.



A hitel igénybevételének további előfeltétele, hogy a beruházás feleljen meg a hazai és az Európai
Unió által előírt energia megtakarítási, valamint egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi
előírásoknak.



Biztosítékként elsősorban meglévő ingatlanokat, eszközöket, illetve az UniCredit Bank által
nyújtott beruházási hitelből vásárolt gépeket és ingatlanokat fogad el a bank. A hiteligénylő banki
minősítése és hitelösszeg függvényében lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az
Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességének igénybevételére is.



A beruházásnak 3 éven belül meg kell valósulnia. A beruházást legkorábban a hitelszerződés
megkötése előtt 3 évvel kezdhették meg.



A beruházásnak az expanziót és modernizációt kell szolgálnia. A javítási vagy szintentartási
munkálatok nem megfelelő hitelcélok.



EIB KKV hitelt nem kaphatnak azok az ingatlanszektorban tevékenykedő cégek.

Jelen terméktájékoztató nem teljeskörű. Amennyiben a tájékoztatónk felkeltette érdeklődését,
kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó
munkatársainkhoz. Bankunkról és termékeinkről további információt a www.unicreditbank.hu című
honlapunkon talál.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

*Kisvállalati ügyfelek esetében a mindenkor hatályos „ Hiteldíj kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére”
dokumentum szerint. Kisvállalati ügyfélnek a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” dokumentumban
meghatározott ügyfélkör minősül.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit
Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel
folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

