Hitelpont Zrt.
1022 Budapest, Alvinci út 16.
tel: +36-(1)-239-86-38
email: info@hitelpont.hu
www.hitelpont.hu
EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT.
ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
Igénylő vállalkozás neve: .............................................

Közvetítő cég neve: ...............................................................

Igénylő vállalkozás képviselője: ...................................

Közvetítő neve: ......................................................................

Kapcsolattartó telefonszáma: .......................................

Közvetítő telefonszáma: ........................................................

Kapcsolattartó email címe: ...........................................

Közvetítő email címe: ............................................................

Igényelt termék (Kérjük válasszon az elérhető termékeink közül egyet):
BERUHÁZÁSI HITEL

FORGÓESZKÖZ HITEL

A kölcsönkérelem befogadásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével
kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon, regisztrációt követően az Online igénylés
profilján, az online ügyfélszolgálat menüpontban, vagy kérjen segítséget a Visszahívást kérek menüpontban.
Szükséges dokumentumok listája
Adós

Kezes / Egyéb
biztosítékot nyújtó
vállalkozás

Egyszerűsített kölcsönkérelem (jelen dokumentum)
Adatlap egyéni vállalkozásoknak
Üzleti terv
Nyilatkozat az Új Széchenyi Hitel Programban megjelölt kizáró
körülményekről
Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról
Pótlapok
Magánszemély pótlap
(abban az esetben szükséges, ha az ügyletben több magánszemély érintett,
mint amennyinek az adatait fel lehetett tüntetni az adatlapon. Amennyiben nem
volt rá szükség, nem szükséges kinyomtatni a kölcsönkérelmi dokumentációba
Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Szervezet pótlap
(abban az esetben szükséges, ha az ügyletben több vállalkozás / szervezet
érintett, mint amennyinek az adatait fel lehetett tüntetni az adatlapon.
Amennyiben nem volt rá szükség, nem szükséges kinyomtatni a kölcsönkérelmi
dokumentációba. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Fedezet pótlap
(abban az esetben szükséges, ha kettőnél több ingatlan kerül fedezetként
bevonásra az ügyletben. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Vállalkozás létezését igazoló dokumentumok
Vállalkozói igazolvány másolata vagy
Eredeti igazolás egyéni vállalkozás működéséről

..................................................................
Cégszerű aláírás

1

Vállalkozás eredményességét, pénzügyi adatait bemutató dokumentumok
SZJA vagy EVA bevallás a tárgyévet megelőző évre
(Kérjük, legyenek szívesek a lemásolt bevallás valamennyi oldalát cégszerű
aláírással ellátni)

SZJA vagy EVA bevallás a tárgyév előtt 2 évvel
(Kérjük, legyenek szívesek a lemásolt bevallás valamennyi oldalát cégszerű
aláírással ellátni)

Utolsó 3 hónap bankszámlakivonatainak másolata
(Amennyiben a számlakivonatot kizárólag elektronikus úton kapja, akkor az
eredeti pdf dokumentumot az info@hitelpont.hu címre kell megküldeni és
kinyomtatva is mellékelni kell)

Magánszemélyek okmányai, nyilatkozatai (Valamennyi tulajdonos, vezető, készfizető kezes, zálogkötelezett, (ingatlan
tulajdonos, haszonélvező), egyéb jogosult aláírással ellátott személyes okmányainak másolatait szükséges benyújtani!)

db

db

Személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány (Kérjük, legyenek
szívesek a lejárat dátumára figyelni!))

Lakcímkártya
Adókártya
KHR Nyilatkozat magányszemélyek részére (minden, az ügyletben érintett
magánszemély részéről. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)

Adózással kapcsolatos igazolások
NAV nullás adóigazolás
(30 napnál nem régebbi, eredeti példány)

NAV folyószámla-kivonat
(naptári év január 01-től)

Önkormányzati adóigazolás (30 napnál nem régebbi, eredeti példány.
Amennyiben a vállalkozásnak több telephelye, fióktelepe van, abban az esetben
valamennyi telephelyen illetékes helyi Önkormányzattól szükséges beszerezni
az igazolást.
Budapest székhely / telephely esetén a Kerületi és a Fővárosi Önkormányzattól
is szükséges beszerezni az igazolást)

Ingatlanfedezettel kapcsolatos dokumentumok
db
Földhivatali tulajdoni lap
(30 napnál nem régebbi teljes hiteles vagy e-példány
E-hiteles tulajdoni lap (.es3 formátum) esetén a fájlt az info@hitelpont.hu címre
kell megküldeni és kinyomtatva is mellékelni kell)

Földhivatali térképmásolat
(90 napnál nem régebbi hiteles vagy e-hiteles példány
E-hiteles térképmásolat (.es3 formátum) esetén a fájlt az info@hitelpont.hu
címre kell megküldeni és kinyomtatva is mellékelni kell)

Ingatlan alaprajza
Osztatlan közös tulajdon esetén használati megállapodás
Értékbecslés (Az értékbecslést a Hitelpont Zrt rendeli meg az ügyfél kérésére
hivatalos partnereitől. Az elkészült értékbecslést a Hitelpont Zrt. csatolja a
hitelkérelemhez)

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Általános dokumentumok, nyilatkozatok
Átláthatósági nyilatkozat (Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)
KHR Nyilatkozat vállalkozások részére (minden, az ügyletben érintett
vállalkozás részéről. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)

Nyilatkozat elektronikus számlaküldésről (Letölthető a www.hitelpont.hu
weboldalról.)

Önerő igazolása (30 napnál nem régebbi dokumentummal)
Szakhatósági engedély (Amennyiben ez nem szükséges, erről szóló
nyilatkozat)

Hatósági engedély (amennyiben jogszabály valamely gazdasági társaság
alapítását, vagy valamely
engedélyhez köti.)

gazdasági

tevékenyég

gyakorlását

hatósági

Működési engedély (amennyiben jogszabály valamely tevékenység végzését
működési engedélyhez köti.)

Nyilvántartásba vételi határozat a kamarai tagságról (amennyiben
valamely tevékenység végzéséhez kamarai tagság szükséges.)

Beruházási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok
Ingatlanvásárlás esetén

db

db

db

db

db

db

Szándéknyilatkozat vagy előszerződés eredeti példánya
Építési beruházás esetén
Részletes költségvetési terv benyújtása
Építési engedély, tervdokumentáció benyújtása
Eszközvásárlás esetén
Eszközvásárlás esetén árajánlatok
(eurós esetén aktuális forint összeg megnevezése)

Közvetítői meghatalmazás
Az átvett dokumentumok listája a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részéről egy átvételi elismervény. A
dokumentumok átvétele azonban még nem egyenlő a hitelkérelmi folyamat hivatalos elindításával (’befogadás’).
A dokumentumok hiánytalan átvételét követően a Hitelpont Zrt. vállalati hitelreferense részletesen ellenőrzi a
hitelkérelmi dokumentációt, és ezt követően írásban jelez vissza az esetleges egyedi hiánypótlásokkal kapcsolatban.
Befogadói nyilatkozat csak a hiánytalan dokumentáció kézhezvételét követően kerül megküldésre a benyújtott
nyilatkozatban feltüntetett e-mail címre.
Dátum: ……………… év, ……….. hó, ………. nap
..................................................................
Hitelpont Zrt.

..................................................................
Cégszerű aláírás
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ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK

A kölcsön főbb adatai
Kölcsön típusa

Beruházási Hitel

Forgóeszköz Hitel

Az igényelt kölcsön összege
(forint)

Az igényelt kölcsön
futamideje (hónap)

Önerő összege és mértéke
(forint és %)

Igényelt türelmi idő
(hónap)

Projektérték összesen
(kölcsönösszeg + önerő
összege)
Kölcsön felhasználásának
helyszíne(i) (település és
megye)
Kölcsön felhasználásának
időszaka
(éééé.hh.nn – éééé.hh.nn)

Területi lehatárolás
(Hitelpont Zrt. tölti ki)

GOP
KMOP

A felhasználás céljának rövid
összefoglalása

Az egyéni vállalkozás főbb adatai
Egyéni vállalkozó
neve
Adószám

Egyéni vállalkozók
nyilvántartási száma

Statisztikai számjel

Vállalkozói igazolvány
kiállításának dátuma

Székhely
Postacím
(amennyiben eltér a

..................................................................
Cégszerű aláírás

4

székhelytől)
Átlagos statisztikai
állományi létszám
(utolsó lezárt üzleti
évben)

Alkalmazottak száma
(hitelkérelem
benyújtásakor)

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó
telefonszáma:

Kapcsolattartó
e-mail címe
Számlavezető pénzintézet(ek)

Bankszámla
szám(ok)

Számlaszám(ok)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Egyéni vállalkozó főbb adatai
Amennyiben az ügyletben további magánszemélyek is érintettek (zálogkötelezett, készfizető kezes, egyéb jogosult,
stb.), kérjük a ’Magánszemély adatok pótlap’-on adják meg az adatokat.
Amennyiben az ügyletben nem magánszemélyek (szervezetek) is érintettek (zálogkötelezett, készfizető kezes, egyéb
jogosult, stb.), kérjük a ’Magánszemély adatok pótlap’-on adják meg az adatokat.
Tulajdonos születési
neve
(amennyiben az eltér
a korábban
megadott névtől)

Édesanyja leánykori
neve

Születési hely

Születési dátum

Személyi igazolvány
száma

Adóazonosítója

Lakcím

Postacím
(amennyiben eltér a
lakcímtől)

Telefonszám:

E-mail

Fedezet bemutatása
Amennyiben, több mint 3 fedezet kapcsolódik az ügylethez, a további fedezetek adatait a ’Fedezetek pótlap’-on adja
meg! A nem ingatlan jellegű egyéb tárgyi fedezeteket az üzleti terv résznél kell majd megadnia.
Ügylethez kapcsolódó
ingatlan fedezetek
száma (db)
1. ingatlan adatai

2. ingatlan adatai

3. ingatlan adatai

Cím
Helyrajzi szám

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Ingatlan típusa
(tulajdoni lap alapján)
Tulajdonos(ok) neve

Tulajdonosok

Tulajdonos(ok) neve

Tulajdoni
hányad

Tulajdonos(ok) neve

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Bentlakó(k) neve

Ingatlanban lakók és
bentlakás jogcíme

Tulajdoni
hányad

Jogcím

Bentlakó(k) neve

Jogcím

Bentlakó(k) neve

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Tulajdoni
hányad

Jogcím

Az ingatlan osztatlan
közös tulajdonban áll?

Amennyiben igen,
rendelkezik használati
megállapodással?

Per-, teher- és
igénymentes az
ingatlan?
Amennyiben az ingatlan
nem per-, teher- és
igénymentes, kérjük,
mutassa be a
feljegyzéseket!
(tulajdoni lap III. rész)
(feljegyzés
megnevezése,
jogosultja, mióta áll fent
és meddig marad fent a
feljegyzés)
Összes teher összege
(forint)
Az ingatlan becsült
jelenlegi értéke (forint)

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Ingatlannal kapcsolatos
egyéb megjegyzés

Ingatlan
tulajdonosainak
aláírása

Nyilatkozat
Alulírott
• hozzájárulok, hogy az általam átadott, azonosításra bemutatott adatok nyilvántartásba kerüljenek.
• büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és
semmilyen olyan adat nem került eltitkolásra, amelyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat.
• felhatalmazom az HITELPONT Zrt-t, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát
bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze.
• tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha vállalkozásunk fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, akkor a vállalkozás és az ügyvezető(k) adatai a KHR rendszerben rögzítésre
kerülnek
• kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlanon végrehajtási vagy peres eljárás nincs folyamatban.
• tudomásul veszem, hogy a Kölcsönkérelem befogadása nem keletkeztet kölcsönnyújtási kötelezettséget a HITELPONT Zrt. részéről.
• felhatalmazom az HITELPONT Zrt-t, hogy a kölcsönkérelem befogadását követően a fedezeti ingatlan(ok) vonatkozásában az értékbecslést
rendelje meg, továbbá tudomásul veszem, hogy az értékbecslés díja a kölcsönt kérőt tereli.
• ezennel kijelentem, hogy teljes körűen, maradéktalanul megkaptam a tájékoztatást a HITELPONT Zrt.-től, illetve a HITELPONT Zrt. Közvetítő
Partnerétől a HITELPONT Zrt. termékeire, a hitelfelvétellel kapcsolatos folyamatokra, eljárásrendekre, és a HITELPONT Zrt. által kérhető
lehetséges biztosítékok körére vonatkozóan (ingatlanra, jelzálogjog, vételi jog bejegyzés, ügyvezetők, tulajdonosok készfizető kezesség
vállalása, bankgarancia, bankszámlákra felhatalmazó levelek, üzletrészt terhelő zálogjog, vételi jog).
• vállalom, hogy a hitelügylet minden egyes szereplőjét (Kezesek, Zálogkötelezettek, Haszonélvezők, egyéb lehetséges szereplők)
maradéktalanul tájékoztatom a HITELPONT Zrt. hiteltermékeire, a hitelfelvétellel kapcsolatos folyamatokra, eljárásrendekre, a HITELPONT Zrt.
által kérhető lehetséges biztosítékok körére, valamint az egyes biztosítékokhoz kapcsolódó szerepkörökre vonatkozóan.
• ezennel tudomásul veszem, hogy az előzetesen megismert kondíciók a döntésig megváltozhatnak, illetve kiegészülhetnek. Vállalom, hogy
miután megkaptam a megfelelő tájékoztatást a megváltozott kondíciókkal kapcsolatban a HITELPONT Zrt. munkatársaitól illetve Közvetítő
Partnerétől, szintén maradéktalanul tájékoztatom a hitelügylet összes többi szereplőjét.
• ezennel tudomásul veszem, hogy a hitelkérelmem átvétele csak és kizárólag hiánytalan dokumentációval lehetséges. Tudomásul veszem, hogy
bizonyos típusú dokumentumok (például adóigazolások, tulajdoni lap, térképmásolat, cégkivonat) esetében a hitelbírálat csak az előírt 30
napos érvényességen belül lehetséges, az érvényesség lejártával a HITELPONT Zrt. friss példányokat kérhet be a szükséges
dokumentumokból. Tisztában vagyok vele, hogy a standard hitelkérelmi dokumentáción kívül a HITELPONT Zrt. egyedileg is bekérhet
ügyfeleitől dokumentumokat, amik az adott esetben a bírálathoz szükségesek (például tevékenység-specifikus hatósági engedélyek).

•

A nyomtatványon kizárólag az adatmezők kerültek kitöltésre, a nyilatkozatokon nem került sor
módosításra.

Kelt: ......................................... , ............... év ................. hó ............. nap

..................................................................
Cégszerű aláírás
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ÜZLETI TERV

Hitelcél bemutatása
Kölcsön típusa

Beruházási Hitel

Forgóeszköz Hitel

Ingatlan vásárlása

Ingatlan fejlesztése (felújítás,
átalakítás, építés, infrastruktúrális
fejlesztés, stb.)

Kérjük jelölje, hogy mire fogja
felhasználni a kölcsönt!?

Eszköz vásárlás

Eszköz előállítása

Készlet vásárlása (kizárólag forgóeszköz hitel esetén)
Egyéb: …………………………………………………..
A vállalkozás vezet kettős
könyvvitelt?

Igen

A hitelcél melyik főkönyvi
számlaosztályba kerül
nyilvántartásra a
megvalósítást követően?
(Kérjük, abban az esetben is
válaszolja meg, ha a
vállalkozás nem vezet kettős
könyvvitelt)

1-es számla osztály –
befektetett eszközök

Nem

2-es számlaosztály készletek

A finanszírozás a
vállalkozásnak melyik üzleti
tevékenységére fog
irányulni? Mutassa be ezt a
tevékenységet.
(szöveges válasz)
Adja meg a fent megnevezett
tevékenység TEÁOR-számát
és megnevezését?
A fenti tevékenység
megtalálható a
cégkivonatban?

Igen

Nem

A hitelcél a megvalósulása
esetén hogyan segíti a
vállalkozás
hatékonyságának,
eredményének növelését,
hogyan vezet a
tevékenységének a
bővüléséhez?
(szöveges válasz)

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Alanyi mentes adózó

A beruházás tárgyi adómentes

A vállalkozás EVA hatálya alá esik

Áfa alany, visszaigényelhető Áfa

Áfa elszámolás
Áfa alany, de nem levonható az Áfa
Egyéb (pl.: fordított Áfa): ………………………………….
Projekt költségvetés

Nettó

Áfa

Bruttó

Kölcsönösszeg
Önerő
Összesen

Hitelcél igazolásának módja

Önerő igazolásának módja

Árajánlat

Költségvetés

Előszerződés

Adásvételi szándéknyilatkozat vagy előszerződés

Adásvételi szerződés

Egyéb: ………………………………….

Bankszámla

Számla

Előszerződés

Ádásvételi szerződés

Egyéb: ………………………………….

Hogyan, milyen módon
igazolja az Adós a
hitelösszeg elköltését?

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Részletesen mutassa be a
kölcsönfelvétel célját!
Hitel felhasználásának
részletes leírása
Termék vagy szolgáltatás
bemutatása
Üzleti koncepció bemutatása
Célpiac meghatározása,
bemutatása
Az üzleti lehetőség
kiaknázásának módja,
formája
Elérendő üzleti eredmény
meghatározása

A vállalkozás bemutatása

Kérjük, mutassa be a
vállalkozás működését az
alapítástól!
Milyen céllal alapította?
Milyen tevékenységre
alapította?
Milyen tevékenységeket
folytat jelenleg?

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Kérjük, mutassa be az
egyéni vállalkozót, és a
vállalkozás egyéb vezetőit!
(amennyiben releváns)
Korábbi munkahelyek,
munkatapasztalat
Szakmai képesítés,
vállalkozás folytatásához
kapcsolódó kompetenciák
Speciális készségek,
képességek

Milyen tevékenységekből
származik árbevétel
jelenleg?
Mutassa be a tevékenység
folytatásának módját
Mióta végzi ezt a
vállalkozás?
Miben különbözik a
versenytársaktól?

A vállalkozás legfontosabb
tevékenységi köreinek
felsorolása az árbevételből
való részesedésük
arányában rangsorolva
(utolsó lezárt üzleti év
alapján):

Tevékenységi kör megnevezése

TEÁOR szám

Részesedése a
nettó árbevétel
arányában (%)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

1.
Sorolja fel a legfontosabb
értékesített termékeket,
szolgáltatásokat

2.
3.
4.
5.

..................................................................
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1.
Sorolja fel a vállalkozás
legnagyobb, legfontosabb
versenytársait!

2.
3.
4.
5.

Sorolja fel a vállalkozás 3
legnagyobb vevőjét az
árbevételből való
részesedésük arányában
rangsorolva (utolsó lezárt
üzleti év alapján)!

Vevő megnevezése

Részesedése a
nettó árbevétel
arányában (%)

1.

1.

2.

2.

3.

Sorolja fel a vállalkozás 3
legnagyobb szállítóját (az
utolsó lezárt üzleti évben a
szállítóknak kifizetett teljes
összegből való részesedésük
arányában rangsorolva):

Szállító megnevezése

3.
Összes szállító
arányában (%)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Mutassa be a vállalkozás
jövőbeni terveit!
Milyen változást, fejlődést vár
a kölcsön sikeres
felhasználásától?

Ingatlanfedezeten kívül felajánlott egyéb tárgyi biztosíték bemutatása (mutassa be a fedezetként bevonásra
kerülő nem ingóságokat, eszközöket – amennyiben releváns)
Megnevezés
Azonosító
Biztosíték
Könyv szerinti
Becsélt
Per-, teher- és
(helyrajzi
tulajdonosa
érték
jelenlegi érték
igénymentes
(ha nem, akkor tüntesse fel a
szám, gyári
aktiváláskor
(Ft)
jogosultat, a jogcímet, és az
szám, stb.)
(Ft)
összeget)

1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................
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A vállalkozás tulajdonában lévő, jelentősebb értékű eszközök
Eszköz megnevezése

Azonosító

Könyv szerinti érték
aktiváláskor (Ft)

Becsült jelenlegi
érték (Ft)

Per-, teher- és igénymentes
(ha nem, akkor tüntesse fel a jogosultat,
a jogcímet, és az összeget)

1.
2.
3.
4.
5.
Kötelezettségek (hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek felé (hitelek, kölcsönök,
számlakeret túllépések, lízing vagy tartós bérlet kötelezettségek)
Hitelező neve, címe

Felvett hitel,
kölcsön (Ft)

Havi törlesztő (Ft)

Esedékes
tőketörlesztés egy
éven belül (Ft)

Esedékes
tőketörlesztés egy
éven túl (Ft)

Esedékes kamat
egy éven belül (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
Pénzforgalmi terv
Utolsó lezárt év
…………..

Tárgyév
…………….

……………

……………..

Árbevétel
Egyéb bevétel
Rendkívüli bevétel
A) ÖSSZES BEVÉTEL
Személyi jellegű ráfordítás
Anyagjellegű ráfordítás
Egyéb ráfordítás
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
C) KALKULÁLT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
A) – B) – C)

..................................................................
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Vevő analitika
Vevő neve

Teljes forgalom

Lejárt egyenleg

Legrégebben lejárt
számla dátuma

1.
2.
3.
4.
5.

Szállító analitika
Szállító neve

Teljes forgalom

Lejárt egyenleg

Legrégebben lejárt
számla dátuma

1.
2.
3.
4.
5.

Kelt: ............................................... , ..................év .................... hó ................ nap
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Nyilatkozat az Új Széchenyi Hitel Programban megjelölt kizáró körülményekről

Alulírott …………………………………………… [hivatalos képviselő neve],
az Igénylő ………………………………………. [cégnév] képviseletében kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy:













a kölcsönkérelemben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek és a kölcsönkérelem benyújtásának
időpontjában fennállnak.
a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. munkatársa a kitöltéshez szükséges és a Központi Hitelinformációs
Rendszerről (KHR) szóló tájékoztatást megadta.
polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé lejárt kötelezettsége nincs.
az Igénylő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás nem indult és az eljárás megindítása
iránti kérelem nincs előterjesztve.
a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, a Hitelpont Pénzügyi
Szolgáltató Zrt. (HITELPONT Zrt.) által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága,
amely a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A
biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan
magatartástól, amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti.
a kölcsönkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja.
a szükséges önerővel rendelkezem
az Igénylő képviseletében kijelentem, hogy a kölcsönkérelem kapcsán az Igénylő által tett bármilyen
kötelezettségvállalásból vagy helytállásból eredő kárért a HITELPONT Zrt-t semmilyen kötelezettség, illetve
felelősség nem terheli.
az Igénylő képviseletében tudomásul veszem, hogy a HITELPONT Zrt. a kölcsön mögé igényelheti a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) kezességvállalását.
az Igénylő képviseletében felhatalmazom a HITELPONT Zrt-t a kölcsönügylethez kapcsolódó banktitok/üzleti
titok átadására az MV Zrt. számára.
Az Igénylő képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy kezesség beváltás esetén az HITELPONT Zrt és az MV Zrt.
értékesítheti a követelést egy követeléskezelő társaság számára.

Az Igénylő képviseletében felhatalmazom a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt-t arra, hogy:
 a kölcsönkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely
hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze.
 az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzőinek személyazonosságát ellenőrizze, az
Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzője személyazonosságának igazolásául
bemutatott bármely személyi okmányáról és a benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt megőrizze.
 az Igénylő képviseletében nyilatkozom, hogy jelen hozzájárulás és felhatalmazás bármely, a banktitok védelmi
vagy adatvédelmi szabályok által felállított jogi korlátozásról történő lemondást jelent. A kölcsönkérelemmel
kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelem érdekében beszerzendő
dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás
elutasítása vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell.
Kölcsönkérelmem jóváhagyásáról illetve esetleges elutasításáról kérem, az alábbi címen értesítsenek:
…………………………………………………………………. [cím]

Az Igénylő képviseletében kijelentem, hogy az Új Széchenyi Hitel Programban való részvétel jogosultsági feltételeit
megismertem. Ezek alapján kijelentem, hogy:

..................................................................
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Igénylő összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50
millió eurót és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. Az állam vagy az
önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és
együttesen sem haladja meg a 25%-ot
Igénylő Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik
az Igénylő, vagy bármely kapcsolt vállalkozása által a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi évben
esetlegesen igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások összege nem haladja meg a 200.000
eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző hónap
utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget. Az adott, illetve az azt megelőző két
pénzügyi év során igénybe vett de minimis támogatások összege:
……………………………EUR

























Igénylő a Cégbíróság által már bejegyzett, egyéni vállalkozás esetében vállalkozói engedéllyel rendelkezik
Igénylő az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik
Igénylő nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, az Igénylőnek nincs tudomása arról, hogy
ellene bárki kezdeményezett ilyen eljárás(oka)t, és az Igénylő sem kezdeményezett ilyen eljárásokat
Igénylőnek nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett)
Igénylővel szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben vagy amelynek eredményeként büntetőjogi
intézkedésnek lenne helye, illetve a bíróság nem rendelte el büntetőjogi intézkedésként az Igénylő
tevékenységének korlátozását
Igénylővel szemben nincs érvényben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata, illetve az Igénylő a kölcsönkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott bármely
támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt minden kötelezettségét teljesítette
Igénylő nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás [37/2011 Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés]
Igénylő nem az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi: növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és
kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02 és 03), olaj gyártása
(TEÁOR 1041), szőlőbor termelése (TEÁOR 1102) valamint szénbányászat (TEÁOR 05).
Igénylő nem tartozik a halászati és akvakultúra ágazat 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti vállalkozásai közé,
és nem végez az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen termékek feldolgozásában és forgalmazásában sem tevékenykedik
(amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy a támogatás az elsődleges
termelőnek való teljes vagy részleges továbbítástól függ).
Igénylő vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói
adóalapba beszámított bevételek) több mint 50 %-át nem mezőgazdasági tevékenység (TEAOR ’08: 01.11 –
03.22) teszi ki.
Igénylő nem tartozik az 1407/2002 EK rendelet értelmében szénágazatban tevékenykedő vállalkozások közé
Igénylő nem harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos finanszírozásra használja
fel a kölcsönt
Igénylő nem az import áruk helyett a hazai áru használatától függő kölcsönt valósít meg a kölcsönnel
Amennyiben Igénylő közúti szállítási ágazatban tevékenykedik, nem szállítóeszköz megvásárlására használja fel
a kölcsönt
Igénylő nem visszaigényelhető ÁFA finanszírozására használja fel a kölcsönt
Igénylő nem hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel
finanszírozására használja fel a kölcsönt
Igénylő nem használja fel a kölcsönt üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására.
Igénylő nem használja fel a kölcsönt műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak,
szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner
és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére
Igénylő a beruházási kölcsönt nem használja szokásos működési költségeinek fedezésére
Igénylő a kölcsönt nem az alábbi projektekre használja fel:
o mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek;

..................................................................
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o
o
o

az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszálipar, közúti-, vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat;
közúti szállítóeszköz vásárlása
turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a
kölcsönkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre
vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a Hitelpont Pénzügyi
Szolgáltató Zrt. a kölcsönkérelmet elutasítja.
Kelt: ............................................... , ..................év .................... hó ................ nap

..................................................................
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Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról

Az Új Széchenyi Beruházási Hitel, Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel, valamint ÚJ Széchenyi Kombinált Mikrohitel
termékek keretében igényelt kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet („1407/2013/EU rendelet”) szerinti
de minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az 1407/2013/EU rendelet szerinti de minimis, azaz csekély összegű
támogatást igényelek, a támogatást nyújtó az igényelt támogatást abban az esetben ítélheti oda részemre, ha annak
összege és az általam, illetve az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban igénybe vett
támogatások összege az 1407/2013/EU rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az
1407/2013/EU rendeletben meghatározott küszöbértéket nem haladja meg.
Az 1407/2013/EU rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy jelen
támogatásigénylés időpontjától számított folyó valamint elmúlt két pénzügyi évben milyen és mekkora összegű állami
1
támogatásból (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású államilag támogatott hitelből,
2
állami támogatással nyújtott garanciából) részesültem.
Tudomásul veszem, hogy csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
összeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának
többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy
felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében
meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás
részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az a)-d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül kapcsolattal
rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

1

Államilag támogatott hitel, illetve garanciavállalás esetén a támogatás összege alatt a hitelhez, illetve
garanciavállaláshoz kapcsolódó támogatástartalom összegét kell érteni, amelyről a kedvezményezett a hitel, illetve a
garanciavállalás megítélésekor igazolást kap.
Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás összege a kedvezményezett részére megítélt vissza nem
térítendő támogatás összegét jelenti.
2

Kérjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegét és az államilag támogatott pénzügyi program (pl.:
kedvezményes kamatozású államilag támogatott hitel, állami támogatással nyújtott garancia) kapcsán igénybe vett
forrás támogatástartalmát az alábbi táblázatokban külön szíveskedjen feltüntetni.

..................................................................
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Amennyiben egy vállalkozás és a fentiek szerinti, azonos cégcsoportba tartozó kapcsolt vállalkozásai a folyó vagy az
elmúlt két pénzügyi évben együttesen kimerítették a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű csekély összegű (de
minimis) támogatási keretet, nem jogosultak további támogatásra, csak ha ismét megfelelnek annak a feltételnek,
hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más csekély összegű támogatásokról szóló rendeletek alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az alábbi vállalkozásokkal kell társaságunkat egy és ugyanazon vállalkozáshoz
tartozónak tekinteni:
Cég megnevezése

Székhely

Cégjegyzékszám

Adószám

Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi évben (az egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összege:
Vállalkozás
megnevezése

Projekt címe

Támogat
ási
szerződ
és kelte

Megítélt
támogatás
összege (Ft)

Megítélt
támogatásból
csekély
összegű
támogatás
összege (Ft)

A projekt
összes
költsége
(Ft)

Támogatott
projekt esetén
program neve

Támogatott
projekt esetén
pályázati
azonosító
szám

Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi évben (az egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett államilag támogatott pénzügyi programhoz
kapcsolódó támogatástartalom, illetve egyéb csekély összegűnek minősülő támogatás összege:
Vállalkozás
megnevezése

Pénzügyi program neve

Támogatott
forráshoz
jutás
időpontja
(szerződés kelte)

Támogatott forrás
(pl.: hitel, garancia)
összege (Ft)

Támogatott
forráshoz
kapcsolódó
támogatástartalom
összege (Ft)

Támogatástartalom
összegéből csekély
összegű
támogatáshoz
kapcsolódó
támogatástartalom
összege (Ft)
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adatközlésem valótlan, nem teljes, illetve pontatlan, az adatközlésért és a
támogatás szabályosságáért a felelősség engem terhel.
Kijelentem, hogy egyebekben megfelelek az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott feltételeknek és nem esem az
1407/2013/EU rendeletben meghatározott tilalmak hatálya alá, így különösen nem végzek támogatásból kizárt
tevékenységet és nem teljesítem a csőd vagy felszámolási eljárás bíróság által ellenem történő elrendelésének
feltételeit sem.

Kelt: ............................................... , ..................év .................... hó ................ nap
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