Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI KONSTRUKCIÓK

SZÁLLÍTÓI HITEL LESZÁMÍTOLÁS
Az Eximbank klasszikus export utófinanszírozási konstrukciója a szállítói hitelből eredő exportkövetelések
leszámítolása. Az exportőr által kereskedelmi szerződés alapján a vevő részére nyújtott szállítói hitelből
eredő követelések leszámítolása jellemzően MEHIB-biztosítás (KV módozat) mellett történik.

Leszámítolandó
követelés összege

Minimum 1 M EUR (vagy azzal megegyező USD), ez alatt az Eximbank eseti jelleggel
nyújt finanszírozást.

Finanszírozás mértéke	A két évet meghaladó futamidejű, fix CIRR1 kamatozású finanszírozások esetén az
OECD Megállapodás szerint a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum
85%-a kerülhet finanszírozásra. Minimum 15% előleget a vevőnek kell megfizetnie
a teljesítés megkezdésekor. Egyedi elbírálás alapján a helyi költség részbeni
finanszírozására is lehetőség van.
Devizanem

EUR vagy USD.

Exportőr által nyújtott 	2 éven túli lejáratú követelések esetén a szállítói hitel feltételeinek (előleg,
szállítói hitel feltételei 	törlesztési ütemezés és futamidő tekintetében) meg kell felelni az OECD
Megállapodásban foglaltaknak.
Lejárat	Jellemzően 2–5 év, maximum az OECD Megállapodás szerint lehetséges 10 év.
	2 év alatt minimum 6 hónapos futamidővel, mezőgazdasági vagy kisebb összegű
feldolgozóipari exportügyletek finanszírozása lehetséges.
Rendelkezésre tartás

Ügylettől függően, egyedileg kerül meghatározásra.

Diszkontkamat

2 éves/2 éven túli lejárat esetén: fix, CIRR1 + felár;
2 év alatti lejárat esetén: változó, EURIBOR vagy USD LIBOR + felár.
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Az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által közzétett, fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate).

Díjak és jutalékok

Egyszeri díj: a hitel összegének 0,5%-a.

	Rendelkezésre tartási jutalék: 0,5% p.a (a rendelkezésre álló, de le nem hívott
keretösszegre számítva).
Monitoring díj: az ügylet függvényében kerül meghatározásra.
 EHIB biztosítási díj: amennyiben az ügylethez biztosítás is kapcsolódik.
M
Az első leszámítolást megelőzően előre vagy a rendelkezésre tartási időszak alatt
arányosan kerül megfizetésre.
	A díjak és jutalékok végleges mértéke ügyletenként egyedi elbírálás alapján kerül
meghatározásra.
Egyéb költségek	Szükség szerint műszaki ellenőr és/vagy jogi iroda bevonására kerülhet sor, amelyek
költségei az ügyfelet terhelik.
Biztosíték	A terméket az Eximbank főszabályként KV módozatú MEHIB-biztosítás (Megvásárolt
követelések biztosítása) fedezete mellett nyújtja, kivéve, ha a követeléseket egy
elfogadható bank garantálja.
Magyar származás igazolása Á
 ru esetén: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve
fix kamatozású hitelnél
által kiadott származási bizonyítvánnyal, legalább a finanszírozott ügylet keretében
kiszállított áru 50%-ára vonatkozóan.
 zolgáltatás esetén: a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint
S
fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény
szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.
 pítési, szerelési fővállalkozói szerződések esetén: a fővállalkozói szerződés
É
finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed részben
magyar származásúnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara területileg illetékes szerve származási igazolást állít ki.
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Leszámítolási megállapodás

3.	MEHIB KV módozatú biztosítása a hiteladós
nemfizetése ellen (amennyiben szükséges)
4.	Az exportszerzôdés legalább 15%-a elôlegként
megfizetésre kerül
5.	Az exportszerzôdés legfeljebb 85%-ának
megfizetése diszkontált értéken
6.	Szállítói hitel megfizetése esedékességkor az
Eximbank részére

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak a Bank és a Biztosító részéről. Egy konkrét finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés
alapján kerülnek meghatározásra. Az információk esetleges változásai vagy hiányosságai miatt nem vállalunk felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása az Ön saját felelősségére
történhet. A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a termékleírásban található információk használatából keletkezik.

