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Röviden 
 

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Hitelpont Zrt.) 2021-ben a Magyar Export-Import Bank Zrt-vel kötött 

együttműködési keretmegállapodást azzal a céllal, hogy a Magyarországon tőkehiánnyal küzdő mikro- és 

kisvállalkozói körnek finanszírozási lehetőségeket biztosítson. 

A Magyar Export-Import Bank Zrt által 2021. évében meghirdetett Exim Kishitel Programmal a Hitelpont Zrt. 

finanszírozni tudja azon mikro- és kisvállalkozói kör tevékenységét, fejlesztési terveit forgóeszköz-, valamint 

beruházás finanszírozás nyújtásával, melyek részt vesznek a nemzetközi értékláncban, ezzel elősegítik 

Magyarország nemzetközi versenyképességét.  

  

Hitelkérelem benyújtása 
Központi iroda címe:   1022 Budapest, Alvinci út 16. 

Személyes ügyfélfogadás:  Hétfőtől - Csütörtökig 9-től -17-ig 

  Pénteken: 9-től - 15-ig 

A kölcsönkérelem benyújtásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével 

kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon. 

http://www.hitelpont.hu/
http://www.hitelpont.hu/
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A hitel kondíciói 

A hitel kondícióit a Hitelpont Zrt. Hirdetménye tartalmazza, mely elérhető a www.hitelpont.hu/dokumentumok/ 

weboldalon. 

EXIM Kishitel 

 Beruházási hitel Forgóeszközhitel 

Devizanem forint 

Ügyleti kamat 
jelenleg 4,8% (RKK1 + kamatfelár2) (a maximális 

kedvezmény igénybevételével)3 

Kölcsön összege 5.000.000 – 150.000.000,- Ft 

Törlesztés módja lineáris 

Elvárt önerő minimum 20% nincs 

Futamidő 12 hó – 120 hó 6 hó – 60 hó 

Rendelkezésre tartási idő maximum 24 hó maximum 6 hó 

Rendelkezésre tartási díj 0,2%/év 

Folyósítási jutalék a folyósított kölcsön 0,2%-a, de maximum 150.000,- Ft 

Kezelési költség 1,5%/év 

Hitelbírálat díja 
a kölcsönösszeg 0,5%-a (a maximális kedvezmény 

igénybevételével)4 

 
1 RKK: az Európai Unió Bizottsága által közzétett, rendszeres időközönként frissített, a 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html oldalon elérhető, Magyarországhoz tartozó, 

HUF devizanemre vonatkozó kamatláb az Alhitelkeret Engedélyezési Kérelem záradékolása napján + 1% 
2 Kamatfelár: 4% 
3 Kamatfelár kedvezmény: maximum 1%/év. A kedvezményre kizárólag a teljes futamidő alatt szerződésszerűen teljesítő 

Ügyfelek jogosultak. A kedvezményes kamatfelár igénybevételének további feltételeit a szerződéses dokumentáció 

tartalmazza. 
4 A Hitelbírálat teljes díja 1,5% melyből maximum 1% mértékű kedvezmény adható meghatározott feltételek teljesítése 

esetén.  

 

http://www.hitelpont.hu/
http://www.hitelpont.hu/dokumentumok/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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Szerződésmódosítási díj 
a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer 

forint 

Ingatlan értékbecslési, közjegyzői, ügyvédi és 

egyéb díjak 

Aktuális ingatlan értékbecslői díjszabás szerint, 

aktuális közjegyzői díjszabás szerint, aktuális 

földhivatali díjszabás szerint, aktuális ügyvédi 

munkadíjak szerint 

Intézményi kezesség díjai 
az Intézményi kezes hirdetményének és számlájának 

megfelelően 

Bankgarancia/Óvadék 
Nincs; vagy 1-6 havi törlesztésnek megfelelő összegű; 

vagy egyedi összegű külön döntés alapján 

Előtörlesztési díj az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a 

Késedelmi Kamat ügyleti kamat + (jegybanki alapkamat + 8%)*2 / év 

Felmondási díj 5% (a fennálló teljes tartozást alapul véve) 

Fizetési Felszólítás különdíja 
a lejárt tartozás – azaz a lejárt tőke és kamattartozás -  

2%-a, de minimum 20.000,- Ft 

Egyéb Felszólítás különdíja 20.000,- Ft 

Megtörési díj 
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság számlájának megfelelően 

Könyvvizsgáló részére készített bizonylatok 5.000,- Ft 

Utólagosan igényelt bizonylat, kimutatás 500,- Ft 

Kiengedő nyilatkozat Első alkalommal díjmentes, a továbbiakban 2000,- Ft 

Iratokról készített nem hiteles másolat díja Oldalanként 300,- Ft 

 

Hitelfelvevők köre 

A Hitelprogram keretében az a magyar jog szerint létrehozott és érvényesen működő   

- gazdasági társaság, 

- egyéni cég,  

http://www.hitelpont.hu/
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- egyéni vállalkozó; 

- európai részvénytársaság,  

- egyesülés,  

- európai gazdasági egyesülés,  

- európai területi társulás,  

- szövetkezet,  

- lakásszövetkezet,  

- európai szövetkezet,  

- vízgazdálkodási társulat, 

- erdőbirtokossági társulat, 

- állami vállalat,  

- egyéb állami gazdálkodó szerv, 

- egyes jogi személyek vállalata,  

- közös vállalat,  

- végrehajtói iroda,  

- közjegyzői iroda,  

- ügyvédi iroda,  

- szabadalmi ügyvivői iroda,  

- önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 

- magánnyugdíjpénztár 

finanszírozható, amelynek 

- székhelye vagy telephelye Magyarország területén van, és 

- a 2001. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint devizabelföldinek minősül, és 

- összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

http://www.hitelpont.hu/
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- éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, 

továbbá 

- magyar árukat és/vagy szolgáltatásokat exportáló devizabelföldi gazdálkodó szervezet vagy a 

cégkivonatban szereplő tevékenységi körei kötött szerepel valamely, a jelen dokumentum 

Finanszírozható tevékenységek TEÁOR szám szerint alatt meghatározott TEÁOR kódú tevékenység.  

A hiteligénylő megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti- és pénzügyi tervvel, a Hitelpont Zrt. által 

elfogadható fedezettel, önerővel rendelkezik, amely a beruházási hitel esetében 20%. Az önerőt hitelt 

érdemlően igazolni kell legkésőbb a folyósításig.  

 

Finanszírozható projektcélok 
A Hitel kizárólag  

a) új vagy már meglévő termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, saját célra megvalósítandó 

ingatlan, gép, berendezés, felszerelés vásárlására és fejlesztésére (akár már megkezdett beruházás 

befejezése is, legfeljebb 180 napja megfizetett számlák benyújtásával); 

b) immateriális javak beszerzésére (kizárólag tárgyi eszköz beruházásához kapcsolódóan, legfeljebb a 

finanszírozás tárgyát képező eszköz értékének 20%-áig); 

c) készlet és vevőkövetelés állomány, egyéb működési költség, illetve likviditás finanszírozására 

használható. 

A finanszírozott Ügyfélnek magyar árukat és/vagy szolgáltatásokat exportáló devizabelföldi gazdálkodó 

szervezetnek kell minősülnie vagy a finanszírozott tevékenységnek meg kell felelnie a jelen dokumentum 

Finanszírozható tevékenységek TEÁOR szám szerint alatt meghatározott TEÁOR kódú tevékenységek 

valamelyikének.  

 

Nem finanszírozható projektcélok 
 

A Hitel az alábbi célokra nem használható fel: 

1. bármely pénzügyi intézménynél fennálló hitel vagy lízing kiváltására kivéve, ha megfelel a Magyar 

Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 

1994. évi XLII. törvényben rögzített kritériumoknak; 

2. ha az ügylet célja pénzmosással és/vagy terrorizmus finanszírozásával függ össze; 

3. olyan tevékenység finanszírozására, amely magyar jogszabályba vagy uniós jogi aktusba ütközik; 

4. olyan termék előállításának, forgalmazásának finanszírozására (olyan beruházás finanszírozásra, 

amelynek eredményeképpen létrejövő termék), amelynek előállítása, forgalmazása vagy birtoklása 

jogszabályba ütközik; 

http://www.hitelpont.hu/
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5. olyan tevékenység finanszírozására, amely Magyarországra nézve kötelező nemzetközi egyezményben 

foglaltakba ütközik; 

6. az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékek, technológiák, szolgáltatások, továbbá 

bármely fegyver vagy lőszergyártásával, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, 

kivéve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára 

vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 

rendelet szerinti kettős felhasználású termék vagy szolgáltatások nem katonai célú felhasználásával 

kapcsolatos tevékenységek (gyártás, forgalmazás) finanszírozását;  

7. reexport finanszírozására; 

8. környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenységek finanszírozására; 

9. etikailag vagy morálisan nem elfogadható termékek és szolgáltatások (pl. szexuális eszközök vagy 

médiatermékek, állatkísérletek) finanszírozására; 

10. értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulás, kamat, 

spekulatív ügylet, illetve deviza-swap ügyletek finanszírozására; 

11. nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló kiadás finanszírozására;  

12. visszaigényelhető ÁFA, vám, köztartozások finanszírozására; 

13. az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az Amerikai Egyesült Államok szankcióiban elrendelt 

külkereskedelmi vagy pénzügyi, vagyoni korlátozás alá eső termék vagy szolgáltatás, továbbá ezen 

fórumok bármelyikének szankciós listáján szereplő személy, társaság, szervezet javára szolgáló ügylet 

finanszírozására; 

14. bármely termék gyártása vagy kereskedelme, vagy bármely tevékenység, amely a fogadó ország 

jogszabályai szerint illegális, nemzetközi szabályt, egyezményt vagy megállapodást sért, vagy 

nemzetközileg tiltott, mint például egyes gyógyszerek, növényvédő szerek, gyomirtók, ózonkárosító 

anyagok, PCB termékek, valamint a CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora) hatálya alá tartozó fajok vagy termékek; 

15. alkoholtartalmú italok (kivéve sör és bor) vagy dohányáru gyártása, kereskedelme; 

16. szerencsejátékok, kaszinók és ezzel egyenértékű tevékenységek; 

17. radioaktív anyagok gyártása, kereskedelme (ez nem vonatkozik az orvosi berendezések beszerzésére, 

a minőségellenőrzésre (mérésére) szolgáló gépekre illetve berendezésekre, ahol a Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA) számára a radioaktív anyagok forrása nyilvánvaló és/vagy 

megfelelően védett); 

18. nem kötött azbeszt szálak gyártása, kereskedelme. Ez nem vonatkozik azon kötött azbesztcement 

lemezek vásárlására és használatára, ahol az azbeszt tartalom kevesebb, mint 20 % (húsz százalék); 

19. eresztő hálós halászat, tengeri környezetben 2,5 km-t (kettő egész öt tized kilométert) meghaladó 

hosszúságú háló használatával; 

20. elsődlegesen trópusi esőerdőben folyó kereskedelmi fakitermelés; 

21. fa vagy más erdészeti termékek kitermelése vagy kereskedelme, kivéve, ha fenntartható 

erdőgazdálkodásból származik; 

http://www.hitelpont.hu/
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22. bármely tevékenység, amely káros vagy kizsákmányoló formában kényszermunkát, gyermekmunkát 

foglal magában; 

23. jelentős vagy kereskedelmi mennyiségű veszélyes vegyi anyagok termelése, kereskedelme, 

raktározása, vagy szállítása (veszélyes vegyi anyagok közé tartoznak a benzin, kerozin és egyéb 

kőolajtermékek); 

24. bármely tevékenység, amely sérti az őslakosok földbirtoklási vagy földigénylési jogát kivéve, ha az az 

érintettek teljes, és igazolt beleegyezésével történik; 

25. cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény, egyéb tárgyi eszköz vásárlására; 

26. cégcsoporton belül történő bérbeadástól eltekintve, bérbeadás útján történő hasznosítási célú 

ingatlan/létesítmény vásárlására, fejlesztésére, építésére; 

27. az MNB 10/2017. (VIII. 8.) sz. ajánlás szerinti spekulatív célúnak minősülő ingatlan finanszírozására; 

28. befejezett (üzembe helyezett) beruházás finanszírozására; 

29. kizárólag irodaingatlan építésére; 

30. személygépjármű finanszírozására. 

 

A finanszírozásból kizártak köre 

Nem nyújtható hitel olyan igénylő számára, amely(nek) 

1. jogerősen nem lett bejegyezve a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozó esetén az EVNY 

nyilvántartásában nem szerepel; 

2. amellyel szemben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal („KEHI”), az Állami Számvevőszék („ÁSZ”), vagy a 

Magyar Nemzeti Bank („MNB”) olyan ellenőrzést folytatott, amelynek eredményeként az Ügyfélre vagy 

valamely tulajdonosára vagy vezető tisztségviselőjére súlyosan elmarasztaló megállapítást tett. 

3. az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozata ellenére a tiltott állami támogatást 

nem fizette vissza; 

4. az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely 

támogatással összefüggésben – az elmúlt 5 évben - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

neki felróható okból nem teljesítette; 

5. fő tevékenysége: fegyver-, lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás, pénzügyi közvetítés, biztosítás, 

viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység; 

6. saját maga, vagy valamely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője az Európai Unió, vagy az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa, vagy az Amerikai Egyesült Államok szankcióiban elrendelt valamely korlátozás 

hatálya alatt áll;  

7. hitel-, kölcsön-, garancia-, faktoring- vagy lízingszerződésből eredő, a KHR nyilvántartás alapján lejárt 

tartozással rendelkezik; 

http://www.hitelpont.hu/
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8. amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban; 

9. lejárt esedékességű, adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az 

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal köztartozás-mentes adózókat tartalmazó honlapján való szereplés ennek igazolására 

elfogadható, de dokumentálása papír alapon (kinyomtatva) vagy elektronikusan mentve szükséges. 

(http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoi_a

datbazis.html); 

10. csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

11. az Európai Unió bármely tagállamában a 2015/848/EU parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kollektív 

fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll; 

12. ellen a cégbíróság kényszertörlési eljárást indított, egyéni vállalkozó esetén a státusza az EVNY 

nyilvántartása szerint megszüntetett vagy felfüggesztett; 

13. bármely tulajdonosa a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény („Ctv.”) 9/B. – 9/E. §-ai szerinti jogerős eltiltás hatálya alatt áll; 

14. adószáma törlésre került; 

15. amellyel szemben – az exportügylettel vagy a finanszírozással, garanciavállalással kapcsolatosan – 

korrupcióra utaló hitelt érdemlő bizonyíték merült fel (jelen pontban foglalt tilalom vonatkozik az ügyfél 

munkavállalóira és a nevében az exportügylettel vagy a finanszírozással, garanciavállalással 

összefüggésben eljáró egyéb személyekre is); 

16. valamely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője büntetőügyben terhelt, a büntetőeljárás jogerős 

befejezéséig vagy, ha jogerősen elítélték, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülésig; 

17. amellyel szemben a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések valamelyikének 

alkalmazására a büntetőeljárás során indítványt tettek a bíróságnál és ennek eldöntése még 

folyamatban van, vagy amennyiben ilyen intézkedés jogerős kiszabására került sor: pénzbüntetés 

esetén annak megfizetéséig, tevékenység korlátozása esetén az eltiltás időtartama alatt.  

18. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül; 

19. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvényben ("Pmt.") előírt ügyfél-átvilágítása nem hajtható végre; 

20. a tulajdonosi szerkezete vagy a "Pmt."-ben meghatározott tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg; 

21. az igénybe venni kívánt pénzügyi szolgáltatással összefüggő tevékenysége folytatásához szükséges 

valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik, legkésőbb a tevékenysége megkezdése előtt. 

Az Ügyfelekkel szemben a megkötött szerződés hatálya alatt nem merülhet fel bármely, a 6., 11-22. pontokban 

rögzített kizáró feltétel. 

http://www.hitelpont.hu/
http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoi_adatbazis.html
http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoi_adatbazis.html
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Finanszírozható tevékenységek TEÁOR szám szerint 

 

01:  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 

02:  Erdőgazdálkodás 

03:  Halászat, halgazdálkodás 

10-11:  Élelmiszer, ital (kivéve desztillált szeszes ital gyártása)  

13-15:  Textília, ruházati termék és bőrtermék gyártása 

16:  Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 

17:  Papír ás papírtermék gyártása 

20:  Vegyi anyag és vegyi termék gyártása 

21:  Gyógyszergyártás 

22:  Gumi- és műanyag termék gyártása 

23:  Nemfém ásványi termék gyártása 

24:  Fémalapanyag gyártása 

25:  Fémfeldolgozási termék gyártása 

26:  Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása 

27:  Villamos berendezés gyártása 

28:  Máshová nem sorolt gép és gépi berendezés gyártása 

29:  Közúti jármű gyártása 

30:  Egyéb jármű gyártása 

31-32:  Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység 

33:  Gép, berendezés és eszköz javítása és üzembe helyezése 

38-39:  Hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés és egyéb hulladékkezelés 

49:  Szárazföldi és csővezetékes szállítás De engedélyhez kötött 49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

http://www.hitelpont.hu/
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50:  Vízi szállítás 

51:  Légi szállítás 

52:  Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység 

53:  Postai és futárpostai tevékenység 

55:  Szálláshely-szolgáltatás 

58:  Kiadói tevékenység 

59-60:  Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása; műsorösszeállítás és műsorszolgáltatás 

61:  Távközlés 

62-63:  Információ-technológiai szolgáltatás; információs szolgáltatás 

69-70:  Jogi, számviteli és adószakértői tevékenység; üzletvezetés; vezetői tanácsadás 

71:  Építészmérnöki és mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat és elemzés 

72:  Tudományos kutatás és fejlesztés 

74-75:  Egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás 

77.12:  Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.3:  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

78:  Munkaerőpiaci szolgáltatás 

 

Biztosítékok 

A hitelt Társaságunk saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak mellett 

nyújtja:  

Beruházási hitel esetén: 

• a beruházás tárgyára alapított zálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom; 

• Intézményi kezes (AVHGA/Garantiqa) által nyújtott, államilag vagy COSME program viszont-garantált 

keretében elérhető legalább 70% készfizető kezességvállalás; 

• a zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra alapított biztosítás engedményezése; 

• inkasszós jog az Ügyfél számlakövetelésein; 

http://www.hitelpont.hu/
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Forgóeszköz hitel esetén: 

• Ügyfél legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának / tulajdonosainak készfizető kezességvállalása; 

• Intézményi kezes (AVHGA/Garantiqa) által nyújtott, államilag vagy COSME program viszont-garantált 

keretében elérhető legalább 70% készfizető kezességvállalás; 

• a zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra alapított biztosítás engedményezése; 

• elidegenítési és terhelési tilalom kikötése a fedezetként bevont ingatlanok vonatkozásában 

• inkasszós jog az Ügyfél számlakövetelésein; 

 

Társaságunk saját belső szabályzatai szerint egyéb kiegészítő biztosítékokat is előírhat például:  

• ingó- vagy ingatlan zálogjogot 

• követelésen alapított zálogjogot  

• készpénz óvadékot;  

• fizetésiszámla követelésen alapított óvadékot 

• kezességet 

• vagyonbiztosítás engedményezését 

• vételi jogot 

• cross default, pari passu, negative pledge, inkasszós jog   

Társaságunk közokiratba foglalt kölcsönszerződés aláírása mellett nyújtja a hitelt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitelpont.hu/
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Az igénylés menete 

1. Érdeklődés: ha tájékozódni szeretne, többféleképpen is felveheti a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálatunkkal: 

- Telefonon vagy személyesen a központi irodánkban a http://hitelpont.hu/kapcsolat/ oldalon található 

elérhetőségeken.  

- Online a www.hitelpont.hu weboldalon elérhető termékoldali jelentkezési űrlap kitöltését követően,  

Minden ügyfelünk esetében javasolunk legalább egy alkalommal egy személyes találkozót. A Hitelpont 

Zrt. ügyfélszolgálati irodájában dolgozó Hitelreferens, illetve partnereink nyújtanak felvilágosítást a 

hiteltermékeinkről, illetve segítséget a hiteligényléshez szükséges nyomtatványok kitöltésében. 

2. Előminősítés: a gyors, akár 24 óra alatt elvégzett előminősítés célja, hogy meggyorsítsa a 

kölcsönkérelem benyújtása után történő döntési folyamatot. Az előminősítés során munkatársaink a 

nyilvánosan elérhető adatbázisok, valamint az Ön által beküldött dokumentumok alapján 

megvizsgálják a vállalkozást és a kölcsönkérelem célját. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy 

a vállalkozás jogilag, formailag jogosult-e hitelt igényelni, de konkrét döntés csak a kérelem benyújtása 

után történik. 

3. Igényléssel kapcsolatos ügyintézés: az igényléssel kapcsolatos ügyintézés során munkatársunk 

tájékoztatást nyújt arról, hogy a bemutatott hiteligényhez kapcsolódóan milyen dokumentumok 

benyújtására van szükség. Ezt követően a kölcsönigénylő kitölti a szükséges nyomtatványokat, valamint 

begyűjti az igénylés mellékleteit. 

A kölcsönkérelemhez kapcsolódó ingatlanszakértői szakvélemény (értékbecslés) megrendelését is 

ekkor javasolt megtenni. Az értékbecslést a Hitelpont Zrt. munkatársa rendeli meg, ezért ez irányú 

szándékát kérjük jelezze, és minden esetben egyeztessen róla munkatársunkkal. 

Az értékbecslést kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha azt valamely szerződött partnerünk 

készítette. 

4. A hiteligénylés benyújtása: a Hitelpont Zrt. munkatársa részére kell benyújtania a kitöltött 

kölcsönkérelmi dokumentumokat. A kapcsolódó ellenőrző listát (check-listát) kollégáink biztosítják e-

mailben. A dokumentumok teljes körű benyújtása esetén tekinthető a hiteligénylés benyújtottnak. 

A kérelem benyújtását végezheti a közvetítő partnerünk is a Hitelpont Zrt. munkatársa részére, abban 

az esetben, ha az igénylő ügyfelünk képviselője cégszerűen meghatalmazza arra. 

5. A hiteligénylés bírálata: a Hitelpont Zrt. irodájában történik. Eredményéről a hitelreferens írásban, 

illetve telefonon tájékoztatja az ügyfelet. 

6. Szerződéskötés: a bírálat során megfogalmazott szerződéskötési feltételek teljesítését követően kerül 

sor a szerződéskötési időpont egyeztetésére. A szerződéskötésre a Hitelpont Zrt. irodájában (1022 

Budapest, Alvinci út 16.) kerül sor az ügyfél, közjegyző, az illetékes ügynök és a Hitelpont Zrt. 

http://www.hitelpont.hu/
http://hitelpont.hu/kapcsolat/
http://www.hitelpont.hu/
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hitelreferense jelenlétében. A kölcsönszerződéseket minden esetben közjegyzői okiratba foglalja a 

jelenlévő közjegyző. 

7. Folyósításhoz kapcsolódó ügyintézés: a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg munkatársunk 

teljes körű tájékoztatást nyújt a folyósításhoz szükséges teendőkről, egyúttal átadja az ügyfél részére a 

feltételek teljesítéséhez szükséges valamennyi nyomtatványt, és dokumentumot. 

8. Folyósítás: amennyiben a Hitelpont Zrt-hez beérkezett valamennyi, a szerződésben meghatározott 

folyósítási feltétel, sor kerül a hitelösszeg folyósítására az ügyfél által megadott bankszámlára. 

9. Törlesztés: 

• Törlesztés módja: a Hitelpont Zrt. törlesztési számlájára történő átutalás. 

• Az ügyfél a kölcsönt a futamidő alatt jellemzően lineárisan csökkenő, havi törlesztő részletben 

fizeti meg. 

10. A hitel felhasználása: a kölcsönt az üzleti tervnek megfelelően lehetséges felhasználni, és ezt hitelt 

érdemlően igazolni szükséges a Hitelpont Zrt. felé. 

 

A kölcsönkérelem benyújtásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével 

kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon található elérhetőségeinken, vagy kérjen 

segítséget a visszahívást kérek menüpontban. 

 

Jelen termékleírás nem ad teljeskörű tájékoztatást az Exim Kishitel feltételeiről. 

 

http://www.hitelpont.hu/
http://www.hitelpont.hu/

