CARION Finanszírozási Centrum Zrt.
Vállalkozásfinanszírozási Program
Program célja azon mikro-, kis- és középvállalkozások elérése, amelyek finanszírozási igényét a
kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsony hitelösszeg
igénylés) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem vagy lényegesen
kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását, folyamatos fejlődésük
biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.

Kiknek ajánljuk?
Minden Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásnak (együttesen MKKV), amelyek árbevételének
kevesebb, mint 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből.

CFC Zrt. előnyei:






Társaságunk finanszírozási konstrukcióival a szokásos pénzintézeti hitelekkel le nem fedett
tevékenység-, infrastruktúra- illetve szolgáltatásbővítéshez kíván hozzájárulni.
Hitelezési politikánk eltér a kereskedelmi bankok gyakorlatától, tekintve, hogy Társaságunknál
azok a hitelképes, magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások is forráshoz juthatnak,
melyek más kereskedelmi bankok módszereivel nem vagy nem kellő mértékben
finanszírozhatóak.
EU-s források tekintetében nem preferált Közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest
megye) is finanszírozunk.
Átlátható és gyors hitelügyintézés, akár induló vállalkozások számára is.

Miért előnyös a Vállalkozásfinanszírozási Program?





Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás,
rugalmas hitelezési feltételek,
akár 10 éves futamidő és 2 éves türelmi idő,
alacsony egyszeri díjak.

A hitelből finanszírozható:




ingatlan beruházás (ingatlan vásárlás csak akkor finanszírozható, ha ahhoz fejlesztési célú
beruházás is kapcsolódik);
tárgyi eszköz vásárlása, beszerzése;
a Program keretében finanszírozott beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz
finanszírozás, maximum a teljes hitelösszeg 10%-áig.

1023 Budapest, Bécsi út 25.; Tel.: +36-1-336-2800; e-mail: hitel@carion.hu ; web: www.carionhitel.hu

Hitellel kapcsolatos alapinformációk

Hitel típusa

Éven túli lejáratú beruházási hitel, illetve a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó
tartós forgóeszköz hitel.
651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és
Középvállalkozás (továbbiakban: MKKV) kritériumoknak megfelelő, nem agrár
besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkező

Hitelfelvevők köre

- egyéni vállalkozás, egyéni cég
- gazdasági társaság
- szövetkezet
- európai részvénytársaság
- ügyvédi-, közjegyzői- és végrehajtó iroda vagy egyéni vállalkozás
formában működő új vagy meglévő vállalkozás.

Hitel összege

Futamidő

1.000.000 - 100.000.000, - Ft
- csekély összegű támogatás esetén (amely állami támogatást is tartalmazhat)
minimum 10%
- regionális beruházási támogatás esetén (minden állami forrástól mentesen)
minimum 25%
1-10 év

Türelmi idő

maximum 24 hónap

Kamat mértéke

Jelenleg maximum 4,97%

Folyósítási jutalék

1%, de legfeljebb 500.000,- Ft

Ügyleti kamat fizetése

Havonta

Tőketörlesztés

Lineáris alapon, a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben
(maradványérték nem megengedett)

Rendelkezésre tartási
díj és idő

0,4% / év, maximum 12 hónapig

A hitel felhasználása

Hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak
megfelelő, Magyarország területén megvalósuló:
- ingatlan beruházáshoz (ingatlan vásárlás csak akkor finanszírozható, ha ahhoz
fejlesztési célú beruházás is kapcsolódik, minimum 10% mértékben);
- tárgyi eszköz vásárlásához, beszerzéséhez;
- az Alprogram keretében finanszírozott beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó
tartós forgóeszköz finanszírozáshoz, maximum a teljes hitelösszeg 10%-áig
vehető igénybe.

Önerő
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- más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
- áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem
jogosult,
- önállóan forgóeszköz finanszírozásra,
- az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra),
- az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházások
finanszírozására,
- a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására,
- az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, a
mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott
támogatás,
A hitel nem
- közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
használható fel
esetében teherszállító járművek megvásárlására,
- 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos
tevékenység finanszírozására,
- kábítószer előállítás,
- kereskedelem,
- pénzmosás,
- játékautomaták üzemeltetése,
- prostitúció elősegítése,
- hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása,
- fegyver-, lőszergyártás,
- szerencsejáték, fogadás, vagy
- pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység,
- dohánytermék gyártás, dohányáru nagykereskedelem, dohányáru
kiskereskedelem.
Az Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami
támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A
hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének, a hitel
Állami támogatás
támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról szóló igazolást az MFB Zrt. adja
formája és a
ki.
támogatási kategóriák
A Hitel lehet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély
összegű (de minimis) támogatás, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk
alapján nyújtott regionális beruházási támogatás.
- a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában
jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy egyéb –
a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll vagy az
A Programból kizártak Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti kollektív
köre
fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az
illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el, illetve amely megfelel azon feltételeknek,
amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne;
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- esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott
vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért
adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
- jogszabályban vagy hitelszerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja;
- a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA
tv. 3.§ 17. pontjában felsorolt személyeket);
- törlési eljárás alatt áll;
- adószáma felfüggesztésre került;
- a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók
módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
A Programból kizártak halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
köre
- a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy garancia
megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
- a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem
rendelkezik;
- nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás
felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának;
- a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a
Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,
- természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;
- esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi intézmény
nem tudja végrehajtani;
- esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a finanszírozó pénzügyi
intézmény – reputációjának védelme érdekében – az ügyféllel való kapcsolat
létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg.

A hitelügylet megvalósításához a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. biztosítja a refinanszírozási forrást.
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben a hitelprogrammal kapcsolatban további részletek felől
érdeklődik, úgy kérjük, írjon nekünk hitel@carion.hu-ra vagy hívja irodánkat a +36 1 336 2800-as
számon.
Jelen információs anyag kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlatnak vagy bármilyen
tanácsadásnak. A hitel konstrukciójára vonatkozóan a CFC Zrt. a változtatás jogát fenntartja azzal, hogy
a fent ismertetett hitel konstrukció külön értesítés nélkül bármikor megváltoztatható illetőleg
megszüntethető.

CARION Finanszírozási Centrum Zrt.

Tájékoztató dátuma: 2017.12.04.
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