AMIT A MIKROHITELRŐL TUDNI KELL:
1. Kik vehetik igénybe a hitelt?
Azok a vállalkozások vehetik igénybe a hitelt ahol:
a) a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt;
b) a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg 200 millió forintot;
c) a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem
haladhatja meg a 25%-ot
d) a vállalkozásnak nincs adó, illetve köztartozása.
2. Mire használható fel a hitel?
A mikrohitel a következő célokra használható fel:
a) berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása
b) a már meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy
fejlesztése
c) a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása
3. Mekkora a hitel maximális összege?
A mikrohitel felső összeghatára jelenleg 10 000 000 forint.
4. Mekkora a kamat mértéke?
A kamat mértéke jelenleg fix 3,9 %.
5. Milyen futamidővel lehet igénybe venni a hitelt?
Beruházási hitel esetén a futamidő maximálisan 10 év (120 hónap) lehet, míg forgóeszköz
finanszírozás esetén legfeljebb 3 év (36 hónap).
6. Türelmi időt lehet igénybe venni?
Igen lehet, melynek maximális hossza 6 hónap, mely időszak alatt csak a kamatokat kell
fizetnie az ügyfeleknek.

7. Szükséges-e önerő megléte a hitel igénybevételéhez?
A hitel igénybevételéhez minden esetben a hitelösszeg 20%-nak megfelelő önerő megléte
szükséges.
8. Az ÁFA összege finanszírozható a hitel összegéből?
Nem, ezt minden esetben önerőből kell finanszíroznia az igénylő vállalkozásoknak.

9. Szükséges-e fedezet a hitelhez, ha igen mi fogadható el fedezetként?
A hitelhez minden esetben szükséges fedezetet nyújtani, ez elsődlegesen ingatlan,
másodlagosan ingóság, készlet vagy kezesség lehet. Bizonyos esetekben a kezességet a
döntéshozó Bizottság megköveteli kiegészítő fedezetként.
10. Mennyi idő áll rendelkezésre a hitel felhasználására?
A hitelt, a szerződéskötést követően 2 hónapon belül fel kell használni, ez az idő egyedi
esetekben meghosszabbítható.
11. Le kell igazolni a felhasználást?
A felhasználást minden esetben adásvételi szerződéssel vagy számlákkal kell leigazolni.
12. Milyen papírok szükségesek a hitel igényléséhez?
Az igényléshez egy üzleti terv formanyomtatványt kell kitölteni mely az nmrva.hu
weboldalról tölthető le, ez a formanyomtatvány tartalmazza az egyéb beadandó
dokumentumok listáját is.
13. Hol igényelhető a hitel, illetve hol kaphatok bővebb információt a hitelről?
Amennyiben tájékoztatóm érdeklődését felkeltette az alábbi elérhetőségeken irodánkban a
Helyi Vállalkozó Központoknál igényelheti a hitelt, illetve a hitellel kapcsolatban további
információkkal állnak a rendelkezésére:





Budapest, VIII. kerület, József körút 29. 3.em.
Budapest, VIII. kerület H13 Horánszky utca 13.
Tel.: +3620/3120-161
E-mail: mikrohitel@nmrva.hu

Vállalkozás indításával, üzleti terv készítésével kapcsolatban információ és tanácsadás:
Vuray György
 Tel.: +3630-589-0869
 E-mail: info@vallalkozas-okosan.hu

