Tájékoztató Eximbank
Exportélénkítő beruházási hitel igénybevételéhez
Kik vehetnek részt az Eximbank Exportélénkítő Hitelprogramban (a továbbiakban
Program)?
Minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező devizabelföldi
vállalkozás igénybe veheti. Az ügyfél bármely ágazatban működhet, de nem merülhet
fel vele szemben az Eximbank Üzletszabályzatában1 előírt kizáró ok. Feltétel még,
hogy a vállalkozás exporttevékenységgel foglalkozzon, vagy exportőr közvetlen
beszállítója legyen.
Milyen típusú hitelt lehet igényelni a Programon belül?
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Mire lehet beruházási hitelt igénybe venni?
Exportélénkítő beruházási hitelt az Exportőr export tevékenységét / a Beszállító az exportőr
megrendelője részére történő beszállítói tevékenységét elősegítő belföldi beruházásainak
finanszírozásához veheti igénybe, az alábbi körben:


új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, új létesítmény
létrehozása vagy korszerűsítése, pl. új gyárépület építése, vásárlása,



már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó beruházások
(kapacitásbővítés),



folyamatban lévő beruházások befejezése (még nem üzembe helyezett saját
beruházás finanszírozása)



gépek, berendezések, felszerelések, valamint immateriális javak beszerzése

A hitelkérelemben indokolni kell, hogy a beruházás milyen módon járul hozzá az export illetve
beszállítói tevékenység bővítéséhez. A hitel folyósítása a beruházás számláinak benyújtásával
igényelhető.
A kizárt hitelcélokat az Eximbank Üzletszabályzata tartalmazza.
Mekkora összeg igényelhető?
A ténylegesen igénybe vehető összeget a finanszírozott export árbevétel és a beruházás
elszámolható költsége, valamint az exportárbevétel vállalás mértéke alapján a hitelező
pénzügyi intézmény állapítja meg. A hitelhez saját erő biztosítása szükséges. A
beruházáshoz állami támogatás nem kapcsolódhat.
Milyen futamidőre kérhető a hitel és milyen törlesztéssel?
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Az Eximbank Üzletszabályzat itt található: https://exim.hu/kondiciok/eximbank-kondiciok/uzletszabalyzat-

bank

A beruházási hitel minimum 2 év, maximum 15 év futamidőre kérhető, egyenletes, vagy a
cég működési sajátosságaihoz és a beruházáshoz igazodó visszafizetési ütemezéssel.
Melyek a hitel költségei?
A hitel kamata a teljes futamidő alatt fix, az Eximbank döntésének napján érvényes EUR
illetve HUF referencia alapkamat2 és a hitelező pénzügyi intézmény által megállapított
kamatfelár összege. A kamatfelár leginkább a vállalkozás és az ügylet kockázataitól, valamint
a felajánlott biztosítékoktól függ. Szerződéskötési díj, kezelési költség nincs, de a szerződött,
és még ki nem folyósított összeg után 0,2% rendelkezésre tartási jutalékot kell megfizetni.
Hol vehető fel a hitel?
Ügyfeleinknek általában azt tanácsoljuk, hogy számlavezető illetve finanszírozó
bankjukhoz forduljanak, de az Eximbank honlapján (https://exim.hu/exim/kiemelt-hazaikapcsolatok) feltüntetett pénzintézeti partnereink bármelyikénél elérhetőek az Exportélénkítő
konstrukciók. Indokolt esetben kérhető közvetlenül az Eximbanktól is a finanszírozás, ebben
az Eximbank képviseletek tudnak segítséget nyújtani (elérhetőségük ugyancsak a honlapon
található meg).
Milyen dokumentumok alapján fogja a bank elbírálni a hitelkérelmét?
Partnereink az Eximbank konstrukciók esetében jellemzően ugyanazokat a dokumentumokat
kérik, mint saját forrású hitelek nyújtásánál.
Ezeken kívül exportőrök esetén a beruházás befejezését követően a hitel lejáratáig tartó
időszakban várható export nagyságáról kell nyilatkozatot tenni, a vevők megnevezése
nélkül.
Beszállítók esetében az elvárt beszállítói árbevételről, az exportőr vevőkről és a
beszállítói ügylet teljesítéséről kell nyilatkozatot tenni. A vevőktől nem szükséges igazolást
kérni, de a hitel elbírálásakor a pénzintézet a nyilatkozatban megnevezett exportőrök export
árbevételét ellenőrizni fogja.
A hitelfelvevőnek nyilatkoznia kell a korábban igénybe vett Eximbank hitelekről, az
előállított áru vagy nyújtott szolgáltatás magyar származásáról (lásd lejjebb).
A hitelbírálat – a finanszírozó pénzügyi intézmény által nyújtott más hitelekkel azonos módon
– az ügyfél és az ügylet kockázatainak mérlegelése, a felajánlott biztosítékok értékelése
alapján történik.
Milyen Eximbank által előírt kötelezettségeket kell vállalni a hitel felvételekor?
Export árbevétel/Beszállítói árbevétel: Az ügyfél vállalja, hogy a beruházás megvalósítását
(üzembe helyezés) követően a hitelkeret lejáratáig tartó időszakban az export
árbevétel/exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel volumene eléri a folyósított hitel
összegének 5 éves futamidő esetén a kétszeres, 6 és10 év futamidő között a háromszoros
mértékét. Az elvárt export árbevétel/beszállítói árbevétel teljesülését a finanszírozó pénzügyi
intézmény a futamidő végén ellenőrzi.
Az Exportélénkítő hitelprogram keretében több hitel felvétele esetében az export
árbevétel/beszállítói árbevétel csak egyszer vehető figyelembe.
Magyar tartalom vállalása: Az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy ellenőrzés esetén igazolni
tudja, hogy az export illetve a beszállítás (az előírt arányban) magyar származású
árukból/szolgáltatásokból történt. Exportárbevétel esetében az áru vagy szolgáltatás 50%-a,

az Európai Unió Bizottsága által közzétett, rendszeres időközönként frissített, a
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html oldalon elérhető EUR ill. HUF kamatláb
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beszállítás esetében az áru vagy szolgáltatás 100%-a meg kell feleljen a magyar tartalomra
előírtaknak.
Áruk esetében a magyar tartalom igazolásához az Eximbank utólag jogosult bekérni a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vagy mezőgazdasági áru esetén a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kiállított Magyar Származási Bizonyítványt.
Szolgáltatások esetében azt kell igazolni, hogy az alkalmazottak legalább 50%-a után magyar
társadalombiztosítási járulékot fizetnek.
Hogyan fogja a bank és az Eximbank ellenőrizni a kötelezettségvállalások teljesítését?
Export/beszállítói árbevétel: Az ügyfélnek a finanszírozó bankjánál a lejáratkor igazolnia kell
az exportárbevétel illetve beszállítói árbevétel vállalás teljesülését. Ezt alapesetben elegendő
az éves beszámolóval, amennyiben ebből nem igazolható, úgy főkönyvi kivonattal, beszállítók
esetében vevő folyószámla kivonattal alátámasztani. Az Eximbank – a finanszírozó pénzügyi
intézmény közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során
bármilyen, az exporttal/beszállítással kapcsolatos dokumentumot (szerződést, szállítólevelet,
számlát, folyószámla kivonatot) bekérni az ügyféltől, mely alapján részletesen vizsgálja az
Üzletszabályzatnak és a hitelszerződésnek való megfelelést.
Magyar tartalom: Az ügyfél első alkalommal a hitel felvételekor nyilatkozik arról, hogy meg
fog felelni a magyar származásra vonatkozó előírásoknak, és áruexport esetében egyben
kötelezettséget vállal arra, hogy az Eximbank szúrópróbaszerű ellenőrzése során, szükség
esetén utólag benyújtja az illetékes kamara által kiállított Magyar Származási Bizonyítványt.
Az export/beszállítói árbevétel elvárt mértékének és a magyar tartalom nem teljesülése azzal
a következménnyel járhat (az okok vizsgálatát követően), hogy az Eximbank a jövőre nézve
kizárja az ügyfelet finanszírozási konstrukcióiból.
Milyen folyamatban történik a hitel nyújtása?
A pénzügyi intézmény az Ügyfél által benyújtott hitelkérelem elbírálását követően a konkrét
ügyletre vonatkozó kérelmet nyújt be az Eximbankhoz. Egyedi ügyletek esetében előfordulhat,
hogy az Eximbank az ügyfélre vagy az ügyletre vonatkozó további információt fog kérni,
mellyel a pénzügyi intézménynek ki kell egészítenie kérelmét. Az Eximbank a döntést
követően szerződést köt a pénzügyi intézménnyel, ezt követi a hitelfelvevő és a bank közötti
hitelszerződés megkötése és a folyósítás. A teljes folyamat tehát sok lépésen megy keresztül
a hitelkérelem elbírálását követően.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.

