NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HAJRÁ,
NHP HAJRÁ
HATÁLYOS: 2020.04.20-TÓL VISSZAVONÁSIG
(FORRÁSKIMERÜLÉSIG)
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS
HITELÖSSZEG

DEVIZANEM

15

FUTAMIDŐ

1500 milliárd forint.

Minimum 1 millió Ft, maximum 20 milliárd Ft.

HUF

Maximum 7 év

ÜGYLETI KAMAT

Max. évi 2,5 %, ami változatlan a teljes futamidő alatt.
Egyéb költség, díj, jutalék nem kerül felszámításra, kivéve az ún. harmadik feles díjak, költségek (így
különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj,
földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj, hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe történő
bejegyzés díja, stb.).

IGÉNYBEVEVŐK
KÖRE

A Program keretében kizárólag a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján belföldi KKV-nak minősülő
vállalkozások vehetnek igénybe hitelt.
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b)
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg (kapcsolt és partner vállalkozásaival együtt számítva). Nem
minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy
együttesen meghaladja a 25%-ot.
A program keretében kizárólag az alábbi finanszírozások nyújthatók:
Új beruházás finanszírozása
• Használt vagy új tárgyi eszközök beszerzésére nyújtott pénzügyi lízing vagy beruházási kölcsön.
Új beruházásokhoz kapcsolódó visszlízing konstrukció engedélyezett, a beszerzési számla maximum
120 napig fogadható be.

FINANSZÍROZÁS
CÉLJA

Hitelkiváltás célú kölcsön
• Lehetőség van forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is, de
kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében,
amelyek összhangban vannak az NHP Hajrá feltételeivel. Korábbi NHP programokban finanszírozott,
illetve EXIMbank által refinanszírozott kölcsön és pénzügyi lízing szerződések nem válthatók ki.
Támogatás előfinanszírozása
• A z EU-s vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen támogatásokhoz kapcsolódó folyósított
nemzeti támogatások előfinanszírozására.

HITEL
FELHASZNÁLÁSI
KORLÁTOK

• Csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A beruházással érintett
eszköznek a KKV üzleti célját kell szolgálnia, így csak az alábbi esetekben adható bérbe.
1) A cégcsoporton belüli bérbeadás vagy üzemeltetésre történő átadás.
2) Ha a tevékenységei közt már a szerződéskötés időpontjában már szerepelt a bérbeadásnak megfelelő
TEÁOR.
• Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége
2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás.
• Saját vállalkozásban végzett („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység
nem finanszírozható a program keretein belül.

RENDELKEZÉSRE
TARTÁSI IDŐ

Rendelkezésre tartási idő: max. 3 év, de az első lehívásnak a finanszírozási szerződés megkötésének
napjától számított 1,5 éven belül (azaz 548 naptári napon) meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor
az első lehívásra a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1,5 éven belül (azaz 548 naptári
napon), úgy a rendelkezésre tartás megszűnik a kölcsönszerződés vonatkozásában.

HIDD EL, LEHETSÉGES

HITELBÍRÁLAT
IDEJE

A 300 millió Ft összeg alatti hitelbírálat ideje nem haladhatja meg a hitelkérelem és az annak mellékleteként
előírt, valamint a hiteldöntéshez szükséges további dokumentumok, információk hiánytalan beérkezését
követő 10 munkanapot.

TÖRLESZTÉSI
ÜTEMEZÉS

Havi, negyedéves, féléves gyakoriság illetve egyéb szezonális törlesztés megengedett
EU-s támogatások elnyerése:
Kölcsön esetén KKV a beruházási hitelszerződés megkötését követően EU-s vagy állami támogatást nyer el
a hitelcélhoz kapcsolódóan, annak beérkezésekor a hitel önerején felüli részt előtörleszteni szükséges, a
beruházás támogatással érintett hányadára tehát nem tartható fenn NHP-s finanszírozás.

TOVÁBBI
KORLÁTOZÁSOK

RÉSZLETES
TERMÉKLEÍRÁS

Közös szabályok:
• Nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető
tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és
mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő,
továbbá cégcsoporton belüli és a kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások, továbbá mindezen
személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
• S aját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására a KKV az egyes folyósítások előtt
legfeljebb 120 nappal saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozására van lehetőség.
• A program keretében nyújtható hitelösszeg max. 20 Mrd Ft, mely a KKV-nak a partnervállalkozásaival és
kapcsolt vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól
kapható max. összeget jelenti.
• A hitelkiváltás során létrejövő hitel lejárata legfeljebb a kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének
napjától számított 20 év lehet.
• Korábbi Növekedési Hitelprogram keretében finanszírozott hitel az NHP Hajrában nem kiváltható.
• A hitelnek nincs támogatástartalma, ezáltal nem terheli a de minimis keretet..
Az NHP Hajrá Hitelprogram részletes feltételeit a Magyar Nemzeti Bank Terméktájékoztatója tartalmazza:
https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-hajra-termektajekoztato-2-mod-clean.pdf

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 egyes jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. az ajánlati kötöttséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. Az NHP Hajrá Hitelprogram részletes feltételeit a Magyar Nemzeti Bank
Terméktájékoztatója tartalmazza: https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-hajra-termektajekoztato-final-cln-honlapra-20200420.pdf

HIDD EL, LEHETSÉGES

