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Közvetlen finanszírozás

EIB TUDOMÁSULVÉTELI ÉS BANKTITOK ALÓLI FELMENTŐ NYILATKOZAT
(ÜGYFÉL TÖLTI KI)
Alulírott(ak), mint a ……………………….. (székhely: ………………………….
………..,
cégjegyzékszám:
………………….;
nyilvántartó
bíróság:
……………………Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban ”Ügyfél”) képviseletére
jogosult(ak) hivatkozással a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszám:
01-10-042594, nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a
továbbiakban: „Bank”) és az Ügyfél között létrejött …… számú hitelszerződésre
(továbbiakban ”Szerződés”), az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük.
Tudomásul bírunk arról, hogy a Bank az Ügyfél részére kedvezményezés árazású kölcsönt
biztosít a Szerződésben foglaltak alapján. Fentieken túlmenően a Bank tájékoztatása
alapján tudomással bírunk arról, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) kedvezményes
árazású forrást biztosít a Bank számára, amely, többek között, a Szerződés alapján
folyósított kölcsön(ök) közvetlen finanszírozására szolgál, valamint lehetőséget biztosít
arra, hogy az Ügyfél kedvezményes kölcsönhöz jusson.
A fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy az alábbiakban felsorolt kötelezettségeknek
maradéktalanul eleget teszünk.
Az Ügyfél köteles:
a) a Kölcsönt az EIB alábbi előírásaival összeegyeztethető célra felhasználni.
Ennek megfelelően az üzleti típusú adók (például ÁFA) csak akkor
finanszírozhatók, ha azok nem visszaigényelhetők. Vámtarifa megfizetése
nem finanszírozható.
b) az EIB előírásaiba nem ütköző gazdasági tevékenységet folytatni. Az EIB
a következő gazdasági tevékenységek esetében zárja ki finanszírozás
nyújtását: az egyéni jogok, az emberi szabadság korlátozására irányuló
berendezések, felszerelések, építmények előállítása (mint fegyver, lőszer,
hadi vagy rendőrségi felszerelések, berendezések, stb.); szerencsejáték
vagy az ehhez kapcsolódó berendezések gyártása, vagy ezek használatát
elősegítő tevékenység; dohánytermékek gyártása, feldolgozása, elosztása
vagy a dohányzást elősegítő tevékenységek végzése; élőállatokon végzett
kísérletek folytatása; olyan a környezetre káros hatással járó
tevékenységek folytatása, mely nincs összhangban az Európai Unió, illetve
a nemzeti környezetvédelmi szabályozásokkal; etikailag, morálisan
ellentmondásos vagy nemzeti jogszabályba ütköző tevékenység (pl.:
emberi klónozás); goodwill megvétele; olyan immateriális eszközök
megvétele, melyek az Ügyfél piaci pozíciójának jelentős erősödésével
járnak (a vásárlás következtében a piacrészesedés 20% fölé emelkedne a
releváns piacon); ásványkincs kitermelési jog vagy licensz megvásárlása;
ingatlanfejlesztési tevékenység; pénzügyi tranzakciók (például részvények
vagy egyéb pénzügyi termékek adás-vétele);
c) a Kölcsönt a Szerződésben foglaltak szerint felhasználni;
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d) a Kölcsönt a Szerződésben meghatározott időpontig felhasználni;
e) az áru és szolgáltatás beszerzéseit, amennyiben alkalmazandó a vonatkozó
EU irányelvek betartásával, ennek hiányában a gazdaságosság és
hatékonyság elveinek szem előtt tartása mellett lefolytatni illetve
közbeszerzési eljárások esetén az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a
diszkrimináció elkerülésének nemzeti alapelveit betartja;
f) vagyontárgyait megfelelő állapotban megőrizni, fenntartani, azokat
megfelelően biztosítani;
g) betartani a rá, vagy a kölcsönre vonatkozó jogszabályokat és
rendelkezéseket, különösen a magyar, valamint az Európai Unió
jogszabályainak megfelelni, beleértve a vonatkozó környezetvédelmi
jogszabályokat is és az Európai Beruházási Bank előírásait1;
h) végrehajtani és működtetni a projektet az EU jog vonatkozó sztenderdjei
és a kölcsön joghatósága szerint a vonatkozó jogszabályok szerint;
i) megőrizni a kölcsönnel kapcsolatos tranzakciók és kiadások könyvelését
és nyilvántartását, melyben helyes és teljes bejegyzéseknek kell
szerepelniük az ügyfél valamennyi pénzügyi tranzakciójáról, eszközeiről
és üzleti tevékenységéről, ide értve a kölcsönhöz tartozó kiadásokat a
szükséges mértékben;
j) az Európai Beruházási Bank, az Európai Számvevőszék, valamint az
Európai Unió bármely egyéb intézménye, ezeknek alkalmazottai vagy
megbízottjai számára lehetővé tenni, hogy
(i)
az Ügyfél által használt létesítményeket és egyéb munkaterületeket
megtekinthessék;
(ii)
az általuk szükségesnek tartott vizsgálatokat lefolytassák . ide értve
a kölcsönnel finanszírozott projektek kapcsán szükségesnek tartott
vizsgálatokat is;
(iii) az Ügyfél képviselőihez, illetve szerződéses partnereihez
kérdéseket intézzenek; és
(iv)
az Ügyfél könyveit megtekintsék, valamint azokról az
alkalmazandó jogszabályok adta lehetőségek keretein belül
másolatokat készítsenek;
k) az Európai Beruházási Bank kérésére megerősíteni, hogy minden
környezetvédelmi és versenyjogi engedéllyel rendelkezik, amely a
működéshez szükséges;
l) üzleti és pénzügyi könyveit megfelelően vezetni és minden jelen pontba
felsoroltakkal kapcsolatos dokumentumot ellenőrzés céljából a Szerződés
szerinti utolsó tőketörlesztési napot követő 5 (öt) évig megőrizni;
m) a Kölcsönt előtörleszteni, amennyiben megsérti a jelen pontba foglalt
bármely kötelezettséget;
n) a Kölcsön folyósítására egy olyan, az Ügyfél javára megnyitott fizetési
számlát megjelölni, amelyet az Ügyfél illetősége szerinti vagy a Kölcsön
felhasználásának helye szerinti megfelelő engedéllyel rendelkező
hitelintézet vezet;
o) ésszerű időn belül gondoskodni arról, hogy amennyiben az Ügyfél bármely
vezető tisztségviselőjével szemben tisztségével összefüggésben jogerős és
végrehajtható bírósági döntés születik bűncselekmény elkövetése miatt, az
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p)
q)
r)

s)

érintett vezető tisztségviselő kizárásra kerüljön a Szerződéssel
finanszírozott tevékenység gyakorlásából;
haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben a fenti (o) pontba foglaltak
alkalmazására kerül sor;
haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben bűncselekmény gyanúja
merül fel az Ügyféllel összefüggésben;
az Európai Beruházási Bank rendelkezésére bocsátani minden szükséges
információt és dokumentumot, amely a fentiekben részletezett
kötelezettségvállalások kapcsán szükségesek;
a Bank rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és
dokumentumot, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eximbank az
Európai Beruházási Bankkal kötött hitelkeret-szerződésbe foglalt
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tegyen.

Alulírott(ak), kijelentjük, hogy tudomással bírunk arról, hogy a Bank és az Európai
Beruházási Bank között létrejött hitelkeret-szerződés alapján a Bankot információ- és
adatszolgáltatási kötelezettség terheli, illetve terhelheti az Ügyfelet illetően.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
161. (1) bekezdésének a) pontja értelmében ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank
az Ügyféllel összefüggésben a rendelkezésére álló, tudomására jutott banktitkot, illetve
üzleti titkot képező tényt, információt, megoldást vagy adatot (így különösen az Ügyfél
adataira, vagyoni és pénzügyi helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására,
tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot,
beleértve mind a Szerződés átadását is) korlátozásmentesen az Európai Beruházási
Bank tudomására hozza, amennyiben a jelen nyilatkozatban meghatározott információ
átadás szükséges az Európai Beruházási Bank részére, az indokolható mértékig. Az
adatok, információk felhasználási célja a Bank információ- és adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítése az Európai Beruházási Bank irányába.

Kelt:
____________________
(Ügyfél cégszerű aláírása)
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