FORGÓESZKÖZ HITEL TERMÉKLEÍRÁS

Hitelcél

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet támogatott hitelcél:
új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
új termék kialakítása,
új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
új gazdasági tevékenység beindítása,
készletek bővítése,
tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó
finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.
A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes mértékben
el kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott
Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem
haladhatja meg, azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.

Igényelhető
hitelösszeg

Min 500,000 HUF
Max 50,000,000 HUF

Devizanem

Az Új Széchenyi Hitel csak HUF-ban finanszírozható

Hitel kamat

Maximum 6,5%, ügyfélminősítéstől és fedezettől függően

Kamatozás típusa

Fix kamatozás

Futamidő idő

Maximum 36 hónap.

Türelmi idő

Nincsen

* A termék értékesítése PSZÁF engedélyre vár

Devizabelföldinek minősül,
Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a
Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik,
a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozás
Támogatott
kedvezményezettek
250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat
köre
Éves árbevétele nem haladja meg az 50m EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem
haladja meg a 43 millió EUR-t,
jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet
jogosult.

Önerő

A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a,
amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításáig köteles
igazolni.
Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

Hitel
felhasználásának
helye

Magyarország területén, Budapest és Pest megyén kívüli településeken valósítható meg a beruházás.
Beruházási hitel esetében székhely és telephely, forgóeszköz hitel esetében a székhely a megvalósítás
helyszíne.

Hitel
felhasználásának
határideje

A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a Kölcsönszerződés
megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható.

Hitel rendelkezésre
tartása

Rendelkezésre tartás Kölcsönszerződés megkötésétől számítandó 0% díjjal lehetséges,
ArteusCredit által a Kedvezményezettnek kihelyezendő Hitel összegét maximum a Kölcsönszerződés
aláírásától számított legfeljebb 12 hónapig tarthatja rendelkezésre.

* A termék értékesítése PSZÁF engedélyre vár

Egyéb költségek

Szerződéskötési díj - 50,000HUF
Szerződésmódosítási díj:
1. Szerződéskötéstől számított 24 hónapon belül a fennálló tőketartozás 5%-a
2. Szerződéskötéstől számított 25-36 hónapon belül 4%
3. Szerződéskötéstől számított 37 hónapon túl 3%
Ügyvédi díj a hitelösszeg vonatkozásában:
0 – 10,000,000HUF:
10,000HUF
10,000,000HUF - 20,000,000HUF: 20,000HUF
20,000,000HUF – 30,000,000HUF: 30,000HUF
30,000,000HUF - 40,000,000HUF: 40,000HUF
40,000,000HUF – 50,000,000HUF: 50,000HUF
Ezen felül költségként felszámításra kerülhet: értékbecslési díj, közjegyzői díj, földhivatali és egyéb
dokumentációs díj.

* A termék értékesítése PSZÁF engedélyre vár

