EXIM KÁRENYHÍTŐ BELFÖLDI LÍZING PROGRAM
EXIM BANK ÁLTAL REFINANSZÍROZOTT HITELPROGRAM
HATÁLYOS: 2020.05.11-TŐL 2020.12.31-IG, ILLETVE VISSZAVONÁSIG
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS

HITELÖSSZEG

15

150 milliárd forint
min. nincs meghatározva
max. az éves bérköltség kétszerese (2019. évi főkönyvvel igazolt + beleértve TB járulékot és bérelt
munkavállalók bérköltségét is) VAGY
2019. évi árbevétel 25%-a VAGY
egyedi likviditási igény alapján (KKV esetén a következő 18 hó, nagyvállalat esetén a következő 12 hó
likviditási igénye)

DEVIZANEM

HUF/EUR

FUTAMIDŐ

max. 6 év
KAMAT:
Futamidő során az egyes években változó, de minden adott évben fix, szerződésben előre meghatározott
kamatozás.

ÜGYLETI KAMAT /
EGYÉB DÍJAK

KKV
Nagyvállalat

EUR
HUF
EUR
HUF

1. év
0,10%
0,55%
0,19%
0,80%

Ügyfél kamat
2.–3. év
0,19%
0,80%
0,69%
1,30%

4.–6. év
0,69%
1,30%
1,69%
2,30%

EGYÉB DÍJAK:
-egyszeri díj: max. 0,5% szerződéskötési díj vagy kezelési költség a kamaton felül felszámítható.
TÖRLESZTÉSI
ÜTEMEZÉS

IGÉNYBEVEVŐK
KÖRE

•
•

Csak fix tőketörlesztéses konstrukció adható.
1 vagy 3 havi törlesztés. Szezonális törlesztés, türelmi idő nem alkalmazható.

A Hitelprogram keretében az a COVID19 járvány következtében átmeneti, súlyos likviditási nehézséggel
szembesülő vállalkozás finanszírozható, amely
•
a hitelkérelem benyújtásának és a hitelszerződés megkötésének időpontjában az Exim tv. szerinti
devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősül és
•
a KKV kritériumoknak megfelel, vagy nagyvállalatnak minősül és
•
exportőrnek, exportőr részére beszállítónak minősül (ügyfélnek szükséges erről nyilatkozni), vagy
exportpotenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik
Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:
(1) az Ügyfél 2020. február 1-ét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi rendelet
értelmében, vagy
(2) az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül, amelyeket ügyfélnyilatkozat és friss főkönyvi kivonat,
ill. egyéb releváns dokumentumok alapján szükséges alátámasztani:
•
nettó árbevétel csökkenése
•
üzemi eredmény csökkenése
•
vevő futamidő növekedése
•
szállító futamidő csökkenése
•
rendelés állomány csökkenése
•
likviditási mutató romlása (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)
•
szezonalitáson felüli üzembezárás, műszakcsökkenés történt
•
létszám és bérköltség csökkentésre volt szükség
•
a beruházás 2020. február 1-et követően az előzetes (dokumentált) tervekhez képest legalább 3
hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik
•
egyéb (szöveges indoklással)
A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a 2020. február 1. és 2020. november 30. közötti,
legalább 30 napos periódusnak a 2019. év azonos időszakával (a fenti bekezdésben rögzített eseteknél az
üzleti terv 2020. évi időarányos teljesítésével) összehasonlítva kell vizsgálni, amelyek során legalább 20%os csökkenést/változást szükséges igazolni.

HIDD EL, LEHETSÉGES

FINANSZÍROZHATÓ
ÜGYLETEK

A lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő,
Magyarország területén megvalósuló alábbiakban felsorolt beruházás (új és használt tárgyi eszközök):
•
műszaki berendezések és egyéb berendezések és felszerelések
•
gépek, mezőgazdasági eszközök
•
haszongépjárművek
A lízing felhasználható a fentiekben meghatározott tárgyú visszlízing finanszírozására.
A Program nem használható
•

HITEL
FELHASZNÁLÁSI
KORLÁTOK

•

•
•
•
•
•

olyan lízingügylet finanszírozására, amely esetében a lízingszerződés keretében finanszírozott eszköz
tulajdonjogának a pénzügyi intézmény által történő megszerzésének időpontja a lehívási értesítő
Eximbankhoz történő beérkezését megelőző 120 napon túl történt;
ha az adott Ügyfél részére a COVID Bizottsági Közlemény 3.2. szakasza alapján nyújtott hitelgarancia
támogatás esetében a kezességvállalással fedezett hitel összege és/vagy a 3.3. szakasza alapján
nyújtott támogatás esetében igénybe vett teljes hitelösszeg meghaladja a Termékleírás
„Hitelösszeg” pontjában meghatározott maximális mértékeket;
COVID közlemény 3.2. pont alapján hitelgaranciával biztosított lízing ügylet finanszírozására;
olyan beruházás finanszírozására, amihez kapcsolódik EU csoportmentességi rendelet (pl.:ÁCSR
651/2014 EU rendelet, ÁBER 702/2014 EU rendelet) alapján nyújtott támogatás
szélessávú hálózatok finanszírozására;
ingatlanlízing ill. ingatlanvásárlás finanszírozására;
személygépjárművek finanszírozására.

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Lízing Zrt.-nél elérhető, adott termék jellemzőit tartalmazza! A Budapest Lízing Zrt. az ajánlati
kötöttséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. Az EXIM KÁRENYHÍTŐ HITELPROGRAM részletes feltételeit az Eximbank Terméktájékoztatója tartalmazza.
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