Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

ÉLELMISZERIPARI EXPORT FINANSZÍROZÁSA
Az EXIM (Eximbank és MEHIB) az exporthoz kötődő mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari tevékenység
különböző fázisaihoz kínál kedvező kamatozású pénzügyi termékeket. Így különösen:
előfinanszírozási termékeivel a mezőgazdasági exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan
nyújt finanszírozást;
a
 beruházási hitellel gép- vagy épületberuházások megvalósítását segíti elő;
utófinanszírozási termékeivel és biztosításaival az exportőr kiszállítást követő időszakban rejlő
kockázatait csökkenti.
Kamattámogatás
Az Eximbank két éven túli futamidejű hitelei esetén lehetőség van kedvezményes kamatláb alkalmazására,
mely esetén a kamatozás az ún. CIRR-hez (Kereskedelmi Referencia Kamat) kötött. A tényleges kamatláb a
CIRR kamat és egy, az Eximbank, vagy a hitelintézet által meghatározott kamatfelár összege.
A kedvezményes kamatláb mértéke a szerződéskötéskor rögzítésre kerül és változatlan marad a hitel
teljes futamideje alatt.
CIRR kamat mértéke 5 év alatti futamidejű hitelek esetén (2013.07.15-től 2013.08.14-ig érvényes kamatlábak)
EUR

USD

HUF

1,48%

1,58%

6,24%

		

+ kamatfelár

A CIRR kamat mindenkori mértéke megtalálható a www.exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/kamatlabak/ oldalon.

A kamattámogatással nyújtott finanszírozások előfeltétele a finanszírozott export magyar tartalmának
igazolása. Áruk esetén a magyar tartalom igazolása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott
származási bizonyítvánnyal történik. Szolgáltatás esetén előírás, hogy az exportőr által foglalkoztatottak
több mint fele vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban álljon.
A kamattámogatás mellett nyújtott hitelek esetén mezőgazdasági termékek exportjának finanszírozására abban
az esetben van lehetőség, ha a termék feldolgozáson esett át (a feldolgozott termékek listája az ismertetô végén
található). Alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termék csak változó, piaci kamatozással finanszírozható.
I. Előfinanszírozás
A konstrukción keresztül az exportőr olyan hitelhez jut, amely elősegíti az exportszerződés, exportmegrendelés teljesítését, az előkészületektől a termelés, a készletezés szakaszára, egészen az exportteljesítéséből
származó exportárbevétel befolyásáig tartó időszakig bezárólag. A termékek akár áru-, akár szolgáltatásexport esetén igénybe vehetőek.
Az Eximbank export előfinanszírozó hiteleit közvetlenül az exportőr részére, vagy közvetett módon az exportőr (számlavezető) hitelintézetén keresztül nyújtja.

Export előfinanszírozó refinanszírozási hitelek (igényelhető a hitelintézeteknél)
Hazai hitelintézetek részére nyújtott hitelkonstrukció, melyben az Eximbank kedvezményes, CIRR alapon forrást biztosít a hitelintézetek ügyfelei exportjának, illetve azok beszállítóinak előfinanszírozása céljából.
2 éven túli export előfinanszírozó refinanszírozás
Finanszírozás tárgya

Áru vagy szolgáltatás
(kivéve alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termék)

Devizanem

EUR, USD, HUF

Hitelösszeg

Minimum 40.000 EUR/50.000 USD
A hitelösszeg nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet 75%-át.

Lejárat

2 – 5 év

Törlesztés

3 vagy 6 havonta, egyenlő részletekben

Árazás

Fix kamatozás, CIRR alapú, banki kamatfelár: maximum 4%

Az Eximbank a fenti hitelt az alábbi kereskedelmi bankokon keresztül nyújtja (2013. június 15-i állapot):
Budapest Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.
Commerzbank Zrt.
Erste Bank Zrt.
Gránit Bank Zrt.
K&H Bank Zrt.
Magyarországi Volksbank Zrt

MKB Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.
TakarékBank Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Közvetlen export előfinanszírozó termékek (igényelhető az Eximbanknál)
Rulírozó, változó
kamatozású export
előfinanszírozó hitel

Változó kamatozású
export előfinanszírozó
hitel

Finanszírozás tárgya
Áru vagy szolgáltatás		
			
			
			
Hitelösszeg		

Fix kamatozású
export előfinanszírozó
hitel
Áru vagy szolgáltatás
(kivéve alacsony
feldolgozottságú
mezőgazdasági termék)

Minimum 50 M HUF (vagy annak megfelelő deviza)*

Devizanem

HUF, EUR, USD

HUF, EUR, USD

EUR, USD

Lejárat

6 hónap –1 év**

6 hónap – 2 év

2 – 5 év

Törlesztés

Rulírozó, végtörlesztés
Egyedileg meghatározott
lejáratkor		
			
Rendelkezésre tartás
Kamat mértéke

3 vagy 6
havonta, egyenlő
részletekben

A teljes futamidő alatt

1– 6 hónap

1– 6 hónap

Változó, piaci kamatozás
(nem kamattámogatott)

Változó, piaci kamatozás
(nem kamattámogatott)

Fix, CIRR + kamatfelár
(kamattámogatott)

* A finanszírozásra felkínált, megkötött kereskedelmi szerződések/megrendelések maximum 85%-ban finanszírozhatók.
** Az ügyfél kérésére újabb egy évvel, a hitel végső lejárata előtt 60 nappal meghosszabbítható.

Kamatfizetés
Havonta
Havonta vagy
		
negyedévente
			

3 vagy 6 havonta,
a tőketörlesztésekkel
egy időben

Rendelkezésre tartási jutalék

0,5% / év

0,5% / év

0,5% / év

Egyszeri díj

0,5% / év

0,5% / év

0,5% / év

500 EUR / év
(min. 1 év futamidő esetén)

500 EUR / év

Monitoring díj
		

II. Beruházási hitel
Az Eximbank a beruházási konstrukcióival hazai közepes és nagyvállalatok részére nyújt finanszírozást, olyan
belföldi, export árualap, vagy szolgáltatás létrehozását elősegítő beruházáshoz, amelynek eredményeként
a beruházást megvalósító gazdálkodó szervezetnél kimutatható az exportárbevétel növekedése. A hitel
nyújtható kapacitásbővítéshez, kiegészítő, korszerűsítő beruházáshoz.
Amennyiben a beruházás nem kapcsolódik pályázathoz, a hitel összege a beruházás összköltségének maximum 80%-áig terjedhet. Amennyiben a beruházás pályázathoz kapcsolódik a hitel összege a beruházás
összköltsége támogatási összeggel csökkentett részének maximum 80%-áig terjedhet, az ettől történő eltérésről a bank egyedi vizsgálat alapján dönthet.
Hitelösszeg

Minimum 100 M HUF (vagy annak megfelelő deviza)

Devizanem

EUR, USD

Lejárat

2 – 5 év

Törlesztés

3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben

Rendelkezésre tartás

Maximum 1,5 év

Kamat mértéke

Fix, kamattámogatott,
CIRR + kamatfelár

Kamatfizetés

3 vagy 6 havonta, a tőketörlesztésekkel egy időben

Rendelkezésre tartási jutalék 0,5%/év
Egyszeri díj

0,5%/év

Monitoring díj

500 EUR/év

Magyar származás igazolása A
 hitelnyújtás abban az esetben lehetséges, ha a hitelből megvalósított beruházás
exportárbevételt eredményez, és ha a hitelfelvevő a Banknak írásban nyilatkozik
arról, hogy a Bank által folyósítandó exportcélú beruházási hitelből olyan
beruházást valósít meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását,
vagy magyar származású szolgáltatás nyújtását és exportálását teszi lehetővé,
legalább a nyújtott hitel összegében a hitel futamideje alatt.
 ru esetén: hitelfelvevő az áru eredetének igazolására köteles az áru exportjának
Á
megkezdésekor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve
által kiadott származási bizonyítványt benyújtani.
 zolgáltatás esetén: szükséges, hogy az ügyfél által foglalkoztatottak több
S
mint fele olyan személy legyen, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény,
illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

III. Forfetírozás – rövid lejáratú követelésvásárlás (MEHIB C módozatú biztosítással)
Az Eximbank az előfinanszírozó termékek mellett alternatív megoldásként kínálja ügyfeleinek a forfetírozást.
A forfetírozás az exportból származó, jellemzően bank által garantált követelések visszkereset nélküli megvásárlását jelenti, amely a halasztott fizetésű ügyletet azonnali fizetésűvé változtatja, így mentesíti az exportőrt a követelésből eredő
k ereskedelmi,
o
 rszág- (azaz politikai és transzfer-),
á
 rfolyam-, valamint
b
 eszedési kockázatoktól.
Az ügylet gyorsan megköthető és igen egyszerű dokumentációt igényel, ennélfogva nem merülnek fel jelentős adminisztrációs és jogi költségek.

Forfetírozás – rövid lejáratú követelésvásárlás
Finanszírozás tárgya

Áru

Devizanem

EUR, USD

Követelés összege

Minimum 40.000 EUR (vagy annak megfelelő USD)

Futamidő

Jellemzően 90–360 nap (leszámítoláskor hátralévő minimum futamidő 45 nap)

Diszkont kamatláb	A finanszírozás futamidejének megfelelő EURIBOR, illetve USD LIBOR mint
kamatbázis, valamint különböző kockázatokból eredő kamatfelár

Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a magyar exportőröknek egyre nehezebb vevőjükkel olyan
konstrukciót kialakítani, ahol bankgaranciát vagy halasztott fizetésű akkreditívet biztosít a halasztott fizetés
fedezeteként. Erre az esetre kínál az Eximbank és a MEHIB egy közös konstrukciót, amelyben a biztosító C
módozatú biztosítást nyújt az exportőr részére, az Eximbank pedig ezen biztosítás fedezete mellett vásárolja
meg a követeléseket.
A C módozatú biztosítás esetében az exportőr rövid lejáratú, halasztott fizetéssel, jellemzően biztosíték
nélkül lebonyolított ügyleteinek kockázatait veszi biztosítási védelembe a MEHIB. Így lehetővé válik, hogy
az exportőr egyaránt biztosított legyen mind a kereskedelmi, mind a politikai kockázatokra. Ezt a biztosítást
az állami költségvetés készfizető kezessége garantálja, ezért a C módozat csak a magyar származási bizonyítvánnyal rendelkező termékek exportjára köthető.
A biztosított	Külkereskedelmi tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó szervezet (exportőr)
Az adós	A külkereskedelmi szerződés szerinti külföldi vevő, illetve az érte helytálló kezes,
garantőr, aki a fizetés kötelezettje
Kárfizetési türelmi idő	A kár bekövetkeztétől számított 90 nap
A biztosítás tárgya	A külföldi adóssal szembeni, külkereskedelmi szerződésből származó, maximum
23 hónap futamidejű, halasztott fizetésű követelés

Biztosítási események,
amelyek következtében
kár keletkezhet

• Az adós fizetésképtelensége
• Az adós nemfizetése
• Különféle politikai események és természeti katasztrófák, amelyek az adós

nemfizetéséhez vezetnek

A kockázatviselés tartama	A biztosítási szerződés határozatlan időtartamú, és 12 hónapos biztosítási
időszakokból áll. A biztosítási időszak a kötvényben kerül rögzítésre. A biztosítási
szerződés az azt követő napon lép hatályba, amikor a biztosított a minimális
díjat a MEHIB számlájára befizeti.
Önrészesedés	A biztosítottat terhelő önrészesedés mértéke választható (5-25%), pontos értéke a
kötvényben kerülnek rögzítésre.

Feldolgozott termékek listája
10 Élelmiszergyártás
101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
• 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
• 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
• 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
102 Halfeldolgozás, -tartósítás
• 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
• 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
• 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
• 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
104 Növényi, állati olaj gyártása
• 1041 Olaj gyártása
• 1042 Margarin gyártása
105 Tejfeldolgozás
• 1051 Tejtermék gyártása
• 1052 Jégkrém gyártása
106 Malomipari termék, keményítő gyártása
• 1061 Malomipari termék gyártása
• 1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
107 Pékáru, tésztafélék gyártása
• 1071 Kenyér, friss pékáru gyártása
• 1072 Tartósított lisztes áru gyártása
• 1073 Tésztafélék gyártása
108 Egyéb élelmiszer gyártása
• 1081 Cukorgyártás
• 1082 Édesség gyártása
• 1083 Tea, kávé feldolgozása
• 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
• 1085 Készétel gyártása
• 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
• 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
109 Takarmány gyártása
• 1091 Haszonállat-eledel gyártása
• 1092 Hobbiállat-eledel gyártása
11 Italgyártás
110 Italgyártás
• 1101 Desztillált szeszes ital gyártása
• 1102 Szőlőbor termelése
• 1103 Gyümölcsbor termelése
• 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
• 1105 Sörgyártás
• 1106 Malátagyártás
• 1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak a Bank és a Biztosító részéről. Egy konkrét finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés
alapján kerülnek meghatározásra. Az információk esetleges változásai vagy hiányosságai miatt nem vállalunk felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása az Ön saját felelősségére
történhet. A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a termékleírásban található információk használatából keletkezik.

