Közvetlen exportélénkítő beruházási hitel
Hatályos

2020. október 13-tól

Termék célja

Exportáló, vagy exportőr részére beszállító devizabelföldi gazdálkodó szervezet
nemzetközi versenyképességét, nemzetközi piacra lépését, export tevékenységét
elősegítő, belföldön megvalósuló beruházásának finanszírozása.

Hozzáadott érték elvárás

Az Ügyfél vállalja, hogy az Eximbank által nyújtott hitel futamideje alatt a vállalkozás által évente
generált és az adott évi inflációval korrigált hozzáadott értékek átlaga eléri a kiinduló hozzáadott
érték és a hitelösszeg 2%-ának összegét (ld. 1.sz melléklet szerint – Hozzáadott érték elvárás).

A hitel felhasználási
köre

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi
jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló alábbiakban felsorolt
beruházásokhoz:
 új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban saját célra
megvalósítandó beruházások, mint pl. új gyárépület építése, vásárlása,
 már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban
saját célra megvalósítandó beruházások,
 már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó elsősorban saját célra megvalósítandó beruházások befejezése (még
nem üzembe helyezett saját beruházás finanszírozása
 gépek, berendezések, felszerelések, valamint immateriális javak beszerzése
A hitel felhasználását számlával, vagy a 2000. évi C. tv. szerint meghatározott számviteli
bizonylattal kell igazolnia az ügyfélnek az Eximbank felé (beleértve a saját rezsis
beruházás esetét is).
A Program keretében a hitel felhasználásának igazolására a hitelkérelem Exibankhoz
történő benyújtását megelőzően 180 napon túl kifizetett számlák nem fogadhatók el.

Hitelfelvevők köre

A hitelprogram keretében az a beruházást megvalósító vállalkozás finanszírozható:
 amely a hitelkérelem benyújtásának és/projekt társaság esetén vagy a
hitelszerződés megkötésének időpontjában az Exim tv.1 szerinti devizabelföldi
gazdálkodó szervezet és a KKV kritériumoknak2 megfelel, vagy az olyan közepes piaci
tőkeértékű3 un. „Mid cap”, amely a legutolsó jóváhagyott éves beszámolójában
szereplő adatok alapján nem minősül KKV-nak és legfeljebb 3000 alkalmazottat
foglalkoztat (teljes munkaidőben);
Továbbá:
 HB hatáskörben hozott döntéssel a korábbi Eximbankos termékekkel közvetlen
kockázatvállalásban finanszírozott olyan nagyvállalati ügyfélkör (nem KKV és nem
Mid-cap vállalkozás), amelyek a tárgyévet megelőző évben bármikor a bankkal hitel-
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1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában2014. június 6.án L187 (1-78.o)
3Az ügyfél Mid-Cap státuszának megállapításához a vállalkozás alkalmazottainak számának meghatározásakor figyelembe kell venni i. a közvetlen
munkatársak és ii. a Bizottság 2003/361/EC ajánlásának megfelelően meghatározott önálló, partner és a kapcsolt vállalkozások által foglalkoztatottak számát.
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bankgarancia szerződésben álltak4, amennyiben a finanszírozás folytatása a
nagyvállalatokra kialakított termékek egyikével sem oldható meg.

Hitelezésből kizárt
ügyfelek köre

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos
Üzletszabályzata (a továbbiakban ÜSZ) alapján kizárt ügyfelek.
Az Eximbank mindenkori hatályos ÜSZ 1/A mellékletében részletezett kizáró feltételek
ellenőrzésének időpontjait a vonatkozó hitelkeretszerződés tartalmazza5.

Hitelezésből kizárt
ügyletek

Az ÜSZ-ben meghatározott általános kizáró feltételeken felül a hitel nem használható
fel:
 cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény vásárlására;
 befejezett (üzembe helyezett) beruházás finanszírozására;
 a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontjának hatálya alá tartozó állami
támogatásban részesült beruházás finanszírozására;
 fennálló hitel kiváltására.

Devizanem

EUR/HUF

Hitelösszeg

Minimum 50 millió HUF, vagy 160 ezer EUR
Mérleg alapú ügylet esetén minimum a beruházás nettó – finanszírozási költségekkel és
ÁFÁ-val csökkentett, illetve ÁFA levonására nem jogosult adóalany esetén a beruházás
bruttó – értékének legalább 15%-a, mely az Ügyfél, illetve tulajdonosai által
dokumentáltan saját forrásból származhat.

Saját erő
Projekt alapú ügylet estén elvárt saját erő minimális mértéke 30% a projekt teljes,
elismert nettó költségeire vetítve, melyből legalább (1) 15%-nak pénzeszköz formájában
kell rendelkezésre állnia (saját forrás). (2) 15% vissza nem térítendő állami támogatás is
lehet.

Futamidő alakulása

Rendelkezésre
tartási idő

Amennyiben a beruházás indokolttá teszi – egyedi döntés alapján a
hitelszerződés aláírásától számított maximum 36 hónap lehet.

Lejárat

A hitelszerződés aláírásától számított maximum 180 hónap.

Türelmi idő

A hitelszerződés aláírásától számított maximum 36 hónap

4

Az exportélénkítő konstrukciók tekintetében az így létrejövő nagyvállalati portfolió azonban nem haladhatja meg a teljes (közvetlen és refinanszírozott)
tárgyévet megelőző évi szerződéskötések 20%-át.
5

a mindenkor hatályos Hitelezési folyamatok eljárási rendjéről szóló vezérigazgatói utasítás releváns függeléke alapján
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A kamatozás módja: fix (kamatkiegyenlítéses) kamatozás.
A hitel kamata6:
Az ügyfél által fizetendő kamat a hitel devizaneme szerinti EU referencia alapkamatláb7+
kamatfelár8, de legalább 0 %/p.a. A kamat mértéke a hitelkérelem Exibank általi
jóváhagyásának napján érvényes adatok alapján kerül rögzítésre.
A hitel alapkamatlába:
Az egyéni referencia kamatláb számításához szükséges referencia alapkamatláb a
Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja teszi közé a
www.tvi.kormany.hu honlapon9.
A hitel kamatfelára:
Árazás és díjfizetés

A mindenkor hatályos az Eximbank Zrt. ügyfél-, illetve partnerminősítési szabályzatáról
szóló vezérigazgató utasításban meghatározott az EU Referencia-kamatláb Közlemény
2008/C 14/02 alapján a kamatfelár megállapításához szükséges megfeleltetési mátrix
alapján.
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 50
eurót.
Díjak: hatályos Kondíciós lista alapján

Törlesztés

A türelmi idő lejártát követően (ha van)/első folyósítástól (ha nincs türelmid idő)
számítva:
 1, 3 vagy 6 havonta
 egyenlő tőkerészletekben (azonos kamat- és tőkefizetési periodicitással), vagy
egyedi összegű tőketörlesztő részletekben, akár eltérő kamat- és tőkefizetési
periodicitással úgy, hogy az utolsó törlesztő részlet nem haladhatja meg a teljes
hitelösszeg 20%-át.


a kamatperiódus a folyósítási napon kezdődik és a folyósítási naptól számított
legfeljebb 1, 3 vagy 6 hónapig tart;



azonos tőke- és kamatfizetési periódus esetén a tőketörlesztés megkezdését
követően a tőketörlesztésekkel minden esetben egy időben történik a kamatfizetés;
eltérő tőke- és kamatfizetési periódus esetén a tőketörlesztés megkezdését
követően amennyiben az adott hónapban van tőketörlesztés és kamatfizetés is
akkor azok egy időpontban történnek.

Kamatperiódus


6

A hitel kamata az Európai Unió által közzétett, Referencia Kamatlábról szóló 2008/C 14/02 Bizottsági Közleményben rögzített módon kerül meghatározásra.
A felszámított kamat mértéke minimum az adott ügyfél vonatkozásában kiszámított Egyéni Referencia kamatláb (=Referencia alapkamatláb + Kamatfelár).
7

Az Európai Unió által közzétett, referencia kamatlábról szóló bizottsági közleményében rögzített alapkamatláb.

8
9

Az Európai Unió által közzétett, referencia kamatlábról szóló bizottsági közleményében rögzített Kamatfelár.
A referencia alapkamatláb elérhető a http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm oldalon.
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Biztosítékok

A hitelnyújtás fedezeteként elvárt biztosítéki háttér a mindenkori ügyfélminősítési 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.
A mindenkor hatályos ÁSZF-ben a szerződéskötési feltételként és folyósítási feltételként
meghatározott dokumentumok, továbbá:
Az Eximbank döntéséhez szükséges:
 Nemzetgazdasági hatás adatbekérő lap (kitöltve, ügyfél által cégszerűen aláírva –
amennyiben szükséges10);

nyilatkozat az ügyfél által foglalkoztatottakról (kitöltve, ügyfél által cégszerűen
aláírva);

Minimum 24 hónapos ügylet esetén EIB Mid-cap megfelelősségi nyilatkozat;
A szerződéskötéshez szükséges:
 Minimum 24 hónapos ügylet esetén EIB tudomásulvételi- és banktitok alóli felmentő
nyilatkozat (kitöltve, ügyfél által cégszerűen aláírva);

Szükséges
dokumentáció







Szolgáltatás export esetén a munkavállalók magyarországi járulékfizetésének
igazolására:
A biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolás az adós
által biztosítotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak számáról.
A feltételnek a futamidő alatt folyamatosan meg kell felelni, amennyiben a
futamidő alatt a fenti arány 50%-ra vagy az alá csökken, akkor az ügyfél köteles
haladéktalanul ezt az Eximbank felé jelezni. Ez felmondási eseménynek minősül.
60 napnál nem régebbi nyilatkozat a hitelcél megvalósulásáról (lásd bővebben: jelen
terméklap „Exportteljesítésre/beszállítói árbevétel teljesítésre vonatkozó elvárás”
pontjában);
60 napnál nem régebbi nyilatkozat áru esetén a magyar származásról (lásd
bővebben: jelen terméklap „Magyar származás igazolása” pontjában)
60 napnál nem régebbi nyilatkozat az Exportélénkítő hitelprogram keretében
igénybe vett finanszírozásról

Áru esetén: Áruexport esetén a magyar származásúnak minősülő áruk minimális
értékének el kell érnie a hitelből megvalósított beruházás eredményeképpen létrejövő
áruexport keretében kiszállított áruk kereskedelmi szerződésben/megrendelésben
szereplő értékének 50%-át, beszállító esetében az exportőr részére teljesített beszállítói
ügylet keretében beszállított áruk megrendelésben/szállítói szerződésben szereplő
értékének 100%-át.
Magyar származás
igazolása

10

Az Eximbank az ellenőrzés során, eseti jelleggel az ügyfél szerződésben vállalt
nyilatkozata alapján jogosult bekérni az illetékes kamara által kiállított magyar
származási bizonyítványt (arra a szállítmányra, amelyre lehetőség van az ellenőrzés
időpontjában a kamarai igazolás kiadására, de azonos árura irányuló export esetében
egy korábbi, vagy a következő szállítmányáról – ha az időben még beszerezhető –
kiállított bizonyítvány is elfogadható) jogosult bekérni.

a mindenkor hatályos „Az ügyletek nemzetgazdasági hatásszámításának módjáról” szóló vezérigazgatói utasításban előírtak alapján

4/6

Szolgáltatás esetén: az ügyfél által foglalkoztatottakról szóló, a biztosítotti jogviszony
nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással történik.

Exportteljesítésre/beszállítói
árbevétel teljesítésre
vonatkozó elvárás

A konstrukció keretében a kamatkiegyenlítési rendszerbe csak azon exportélénkítő
beruházási hitelek vonhatók be, amelyek esetében:
 a hitelből megvalósított beruházás exportőr esetében exportárbevételnövekedést/beszállító esetében exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevételnövekedést eredményez,
 az ügyfél vállalja, hogy a hitelből megvalósított beruházás eredményeképpen
megvalósuló export árbevétel/exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel mértéke a
beruházás befejezését követően a hitelkeret lejáratáig tartó időszakban elérje az
ügyfél részére folyósított hitel összegének legalább az alábbiak szerinti:
o
o
o

legfeljebb 5 éves futamidő esetén a 2-szeres,
6 – 10 év futamidőnél a 3-szoros
10 év felett a 4-szeres

mértékeket11. Ezen feltétel teljesülését az ügyfél az Eximbanknak cégszerűen aláírt
nyilatkozatban („Nyilatkozat a hitelcél megvalósulásáról”) vállalja.
Az Eximbank a monitoring során az alábbiak teljesülését ellenőrzi:
A hitel futamideje alatt:


Hitelcél szerinti felhasználása, beruházás megvalósulása: A hitelfelvevőnek a
beruházás befejezését hitelt érdemlő módon dokumentálnia kell.
A beruházás befejezésének időpontja a beruházás tárgyát képező eszközök
(immateriális javak, tárgyi eszközök) rendeltetésszerű használatbavétele, üzembe
helyezése. Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény értelmében az üzembe
helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő
rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja, így a számviteli törvénynek
megfelelő dokumentáció megfelel a finanszírozási program szempontjából is igazolás
céljára.

Ellenőrzés, szankciók

.A futamidő végét követően:


Elvárt export ellenőrzése: futamidő végén (végső lejárati napot követő 30 napon
belül, ill. előtörlesztés esetén annak dátumát követő 30 napon belül) az Eximbank
ellenőrizni az ügyfél nyilatkozatában rögzített adatok alapján az elvárt export
árbevétel/az exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel teljesítését. Amennyiben az
ellenőrzés időpontjában az árbevétel adat a nyilvánosan adatbázisból nem érhetők
el, úgy az ügyfél köteles azt dokumentált módon a Bank részére igazolni. Ebben az
esetben az igazolás a főkönyvi kivonat vagy egyéb olyan analitika alapján történhet,
amiből a finanszírozott ügyletekből megvalósuló export árbevétel/exporthoz
kapcsolódó beszállítói árbevétel ellenőrizhető. Az Eximbank az export
elvárás/exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel elvárás teljesülését jogosult
szúrópróbaszerűen számlákból illetve a szerződések/megrendelések) alapján is
ellenőrizni.

11

Amennyiben az adós finanszírozást a Programban több ügylet keretében is igénybe vesz, az export árbevétel / exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel
elvárásnak minden ügyletre teljesülnie kell az adott termék előírásai szerint azzal, hogy adott összegű export árbevétel/ beszállítói árbevétel teljesítés értéke
csak egy ügyletnél vehető figyelembe.
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Felmondási ok

Beszállítói finanszírozás esetén a beszállító és a megrendelője - akit exportőrként
megjelölt - között létrejött megrendelések, számlák, szerződések alapján szükséges
ellenőrizni az exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevételt azzal, hogy a megrendelő
export árbevételének legalább ezt a mértéket el kell érnie (ez utóbbit nyilvános
cégadatokból, pl OPTEN szükséges ellenőrizni).
Ha a beszállíó megrendelőjére az export árbevétel adat nem érhető el nyilvános
adatforrásból, az ügyfél köteles az ellenőrzéshez az exportőr megrendelő írásos
nyilatkozatát beszerezni és benyújtani. Ha az Exportőr nyilatkozatának beszerzése
nem lehetséges, erről az ügyfél köteles az elmaradás okának bemutatása mellett
tájékoztatni az Eximbankot.
Magyar származás igazolása:
Eseti jelleggel az ellenőrzés során az Eximbank fenntartja magának a jogot arra, hogy
az illetékes kamara által kiállított származási bizonyítványt utólag bekérje.
Az Eximbank a Hitelbizottsága által hozott egyedi döntéssel jogosult az ügyfelet
egyoldalú írásbeli értesítéssel a hitelprogramból és/vagy az Exibank által nyújtott
bármely finanszírozási programból 5 évre kizárni abban az esetben, ha a hitelfelvevő
nem teljesíti az export árbevétel / kapcsolódó beszállítói export árbevétel
elvárásokat (lásd „Exportteljesítésre vonatkozó elvárás” pontot), és a magyar
származásra vonatkozó előírásokat.

Az Eximbank jogosult az ügyfelet egyoldalú írásbeli értesítéssel az Eximbank
finanszírozási programjaiból (közvetlen és refinanszírozási) 5 évre kizárni, és felmondási
ok, ha:
 az ügyfél nem teljesíti az Eximbank felé a kölcsönszerződéssel kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségét (15 napos pótlás mellett);
 az ügyfél szándékosan félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozatot tett
Az egyéb felmondási eseményeket részletesen a hitelszerződés tartalmazza.

Kötelező
adatszolgáltatás

Vonatkozó
jogszabályok

Az ügyfél köteles tevékenységéről évente egyszer az alábbiak szerint adat szolgáltatni:
 exportőr esetében az 5 legnagyobb export relációról
 beszállító esetén az exportőrről/exportőrökről aki/k részére beszállít
A fenti adatokat a futamidő alatt évente egyszer, legkésőbb szeptember 30-ig szükséges
megküldeni.
85/1998. (V.6.) Korm. rendelet
1994. évi XLII törvény
2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény
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