A PROGRAM CÉLJA
A Hitelprogram célja forgóeszköz hitel nyújtása
a COVID-19 világjárvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatokban tevékenykedő mikro-, kisés középvállalkozások, illetve egyesületek talpon
maradásának biztosítására, illetve a járvány utáni
működésre történő felkészülésük támogatására.

JOGOSULTAK
A Programot azok a devizabelföldinek minősülő,
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve
egyesületek igényelhetik, melyek a COVID-19 járvány
miatt leginkább hátrányosan érintett ágazatokban
főtevékenységként végzik munkájukat és életképességüket a járvány előtti időszak pénzügyi adataival igazolják. Rendelkeznek 2019-es teljes lezárt
üzleti évvel és a meghatározott TEÁOR kódok egyike
szerint, többek között a turisztika, a vendéglátás,
a kultúra, a sport- és szabadidő, illetve a szolgáltató
vagy a kiskereskedelmi ágazatokban folytatják főtevékenységüket.
A TEÁOR kódok aktuális teljes listája elérhető az mfb.hu
és az osszetartok.hu weboldalakon. A kölcsönt KATA
adózású vállalkozások is igényelhetik.

HITELCÉLOK
• készletbeszerzés
• működési költségek finanszírozása
– egyéb termelési költségek
– anyagok beszerzési költségei
– igénybe vett szolgáltatások értéke
– munkaerő költségek
– közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek
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ELŐNYÖK
• 0% fix kamat a teljes futamidőre
• 0% saját forrás
• nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj sem
• 3 év türelmi idő
• 100% előleg igénybevétele
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KAMATMENTES ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN
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NAGY SEGÍTSÉG A
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

LETI KAMA
GY

FONTOS TUDNIVALÓK
minimum 1 millió Ft – maximum 10 millió Ft

Igényelhető kölcsön összege1:

fix 0%/év

Kamat:
Futamidő:

maximum 120 hónap
(kölcsönszerződés megkötésétől számítva)

Rendelkezésre tartási idő:

maximum 3 hónap
(kölcsönszerződés megkötésétől számítva)
maximum 36 hónap
(a rendelkezésre tartási idő végétől számítva)

Türelmi idő:

maximum 18 hónap (folyósítástól számítva)

Elszámolási határidő:

2021. november 30.

Kérelem benyújtásának határideje:
Egyszeri igénybevételi lehetőség.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
A kölcsönnyújtás a hitelbírálat függvénye. A hitelprogramra vonatkozó részletes feltételeket
a Termékleírás és az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált
hitelprogramok – nyilvános – Eljárási Rendje tartalmazza.

A HITELKÉRELEM
MENETE
01. Kölcsönkérelemhez

szükséges dokumentáció
beszerzése és benyújtása
MFB Ponton

06. Jóváhagyott kérelem ese-

05. A kölcsönkérelem
elbírálása

07. Folyósítási felté-

08. Folyósítás

tén szerződéskötés (jóváhagyási
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül)

telek teljesítése

1

04. kölcsönkérelem
tartalmi vizsgálata

02. Kölcsönkérelem
alaki ellenőrzése

03.

Hiánypótlással kapcsolatos kérdések egyeztetése
(MFB Ponton, telefonon
vagy e-mailben)

Nem haladhatja meg a köcsönigénylő vállalkozás 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét

