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GYORS ÁTTEKINTÉS
TIPIKUS FELHASZNÁLÓI IGÉNY

„Forgóeszközre szeretnék kölcsönt felvenni a
legalacsonyabb kamattal”
HITELTERMÉK NEVE

Országos Mikrohitel forgóeszközre
KIKNEK AJÁNLJUK
KIKNEK AJÁNLJUK:
Működő nyereséges mikrovállalkozásoknak, illetve RVA Groupnál
korábban-, vagy jelenleg is finanszírozott, jó fizetőképességű
ügyfeleknek forgóeszköz beszerzésre .
100% on-line hiteligénylés

3 év futamidő

3,9%-os éves kamat

Végig fix kamat

0% önerő

LÉNYEGE
A vállalkozói hitelek között a legalacsonyabb kamattal elérhető forgóeszköz hitelkonstrukció. A hitel
célja anyag és árukészlet beszerzés finanszírozása. A futamidő végéig fix kamat kiszámíthatóságot nyújt.
A kölcsön jogi biztosítékaként tehermentes ingatlan fedezet felajánlása szükséges.
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HITEL KONDÍCIÓK
HITELÖSSZEG:

1.000.000 – 10.000.000,-Ft

FUTAMIDŐ:

6 - 36 hónap

TÜRELMI IDŐ:

1 - 12 hónap

KAMAT:

évi 3,9% végig fix kamat

FELHASZNÁLÁS:

Forgóeszközre

ELVÁRT ÖNERŐ:

0%

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI DÍJ:

0%

FOLYÓSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS:

0%

SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ:

Nincs

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Nincs

TIPIKUS FELHASZNÁLÁS
„Kedvező, fix kamatozású kölcsönből tudtam finanszírozni az árukészletem növelését.”

HITELTERMEK LEIRÁS

3

V1.00/2019/07/09

RÉSZLETES LEÍRÁS
IDŐBELI HATÁLY
Érvényes: visszavonásig

KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az RVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell,
hogy feleljen az alábbi követelményeknek:








a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas
jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §.-ban meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a
vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft;
a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja meg a
25%-ot;
olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági
kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogának
25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása; a cég nem áll sem csőd, sem
felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.

A konstrukció keretében nem részesíthetőek hitelben az alábbi vállalkozások:






Amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
Amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges
jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amely eredményeként büntetőjogi
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi
intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
Amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem
benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai
Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette.

A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütköző módon működik,
vagy ha az RVA Group mikrofinanszírozó szervezetei úgy ítélik meg, hogy a tevékenység társadalmi,
erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve ha várhatóan rontja az RVA Group hírnevét.
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A JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI
Nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz





egyéni vállalkozó;
gazdasági társaság;
gazdasági szövetkezet;
egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás.

A HITEL IGÉNYELHETŐSÉGÉNEK TERÜLETI HATÁLYA
Magyarország, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével.

FELHASZNÁLÁS
Forgóeszközre

HITEL ÖSSZEG
1.000.000 – 10.000.000 forint

A HITEL LEJÁRATA, TÜRELMI IDŐ
A hitel futamideje 6 hónaptól 3 évig [36 hónap] terjedhet, türelmi idő legfeljebb 12 hónap lehet.
Kamatfizetésre nem adható türelmi idő.

KAMAT FIZETÉS
„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 3,9%
A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes, és a kint lévő tőke után fizetendő.
KÉSEDELMI KAMAT: A fizetési határidő elmulasztása esetén az Adós késedelmi kamatot köteles
fizetni:
A lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén az ügyleti kamat + 6% mértékű késedelmi
kamat fizetésére köteles.
A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6%-nak megfelelő mértékű késedelmi
kamatot köteles fizetni a lejárt ügyleti kamat után.

A HITEL FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az elszámolás határideje a hiteligénylés beadásának dátumától számított egy év, amely a Mikrohitel
Bizottság döntése értelmében meghosszabbodhat az üzleti tervben leírt és/vagy a szerződésben
jóváhagyott megvalósítási időig.

ELVÁRT JOGI BIZTOSÍTÉKOK
A kölcsön jogi biztosítékaként ingatlan fedezet felajánlása szükséges. A hiteligényéhez viszonyítottan
legalább 2,5-3-szoros likvidációs értékű terheletlen ingatlan fedezettel kell rendelkezni. Az RVA Group
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által elfogadott értékbecslőkről az RVA Group honlapján tájékozódhat. Az ingatlanra zálogjog, valamint
azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén szükséges
továbbá a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezessége. A készfizető kezesek bankszámlájára
vonatkozóan inkasszójog.

BIZTOSÍTÁS
A vállalkozásnak általános vagyonbiztosítást kell kötnie a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra. A
hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a hitelt nyújtó szervezet.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ
Nincs

FOLYÓSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
A folyósított kölcsön összeg 0%-a.

RENDELKEZÉSRETARTÁSI JUTALÉK
0%

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
Az RVA Group szervezetei által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással
járó tranzakció (Pl.: fedezet csere, futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a
körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén az RVA Group hirdetménye szerinti mindenkori
költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelő mennyiségű forrás rendelkezésre állása esetén
folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról az RVA Group ügyfélszolgálatai adnak felvilágosítást.
RVA Group központi ügyfélszolgálat: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. (Trade Center) Fszt.
Ügyfélszolgálat: Tel: 22/518-018; Központi telefonszám: 22/518-010
www.rvagroup.hu

