
 

CIB KISVÁLLALKOZÓI AGRÁR ÉS TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSO K ELŐFINANSZÍROZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Bankunk annak érdekében, hogy szezonális jellegű mezőgazdasági tevékenységét zavartalanul 
folytathassa, ebben az évben is kedvező kamatozású, szabad felhasználású  lehetőséget kínál az 
egységes területalapú támogatás (SAPS), az ehhez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások, zöldítés 
támogatás, fiatal gazdáknak nyújtott támogatás és termeléshez kötött támogatás (a továbbiakban: 
Támogatás vagy Támogatások ) előfinanszírozására. 
   
Bankunk 1 éves futamidővel, 75 millió forinting akár 90%-os finanszírozási hányaddal kölcsönt  kínál Önök 
részére, így Önök a Támogatás túlnyomó részéhez akár hónapokkal a Támog atás folyósítása el őtt 
hozzájutnak , ezáltal megerősíthetik likviditásukat. 
 
A kölcsön összegének meghatározásakor – a tárgyévi támogatási mértéket meghatározó Földművelésügyi 
Minisztériumi rendelet megjelenését megelőző igénylés esetén - Bankunk az előző évi Támogatás tényleges 
összegéből indul ki oly módon, hogy a Magyar Államkincstárhoz*  benyújtott támogatási kérelemben 
szereplő területnagyságra/jogosultsági jogcímre vetített összeg akár 90%-át vesszük alapul. A kalkulált 
kölcsönösszeg bizonyos részét kamatfizetésre, ill. az árfolyamkockázatra óvadéki számlán kérjük elhelyezni.  
 
A hitelszerződés főbb paraméterei: 
 
Hitel lejárata: 12 hónap 
                                                    
Hitelösszeg: Minimum 1 millió forint, maximum 75 millió a finanszírozási hányad a 

finanszírozási alap akár 90%-a. 
                                                                                                       

Hitelkamat: 12 havi BUBOR + 2,9% a támogatási összeg számlára történő 
beérkezésekor, a támogatás kapcsán előleg és/vagy részlet fizetése esetén 
- az addig felmerült kamat vonatkozásában – azok befolyását követő 3 banki 
munkanapon belül, továbbá meghosszabbítás esetén az adott kölcsön 
eredeti lejártának napján az addig felmerült kamat vonatkozásában 
esedékes. 

 
Kezelési költség: 1%, de minimum 15.000,- HUF, mely a kölcsön folyósításakor egy 

összegben esedékes.  
 
Törlesztés Támogatás kapcsán előleg, részlet- végfizetés befolyását követő 3 banki 

munkanapon belül, legkésőbb az adott évi kölcsön futam idejenek 
lejáratakor, ill. a kölcsönszerződés lejáratakor. 

 
Kötelező előtörlesztés: Támogatás (előleg és részlet) befolyásakor, ennek hiányában a lejáratkor. 
 

*Tájékoztatjuk, hogy a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31. napjával beolvadásos 
különválással megszűnt, általános jogutódja a Magyar Államkincstár. 



 

A hitel igénylőjére vonatkozó főbb feltételek: 

� Bankszámlavezetés a CIB Bank Zrt.-nél 

� Cégbíróságon bejegyzett (nem vonatkozik az egyéni vállalkozókra) 

� A Központi Hitelinformációs Rendszer adatai alapján élő hitel esetén nem esett 
fizetési késedelembe, illetve nem élő hitel esetén nincs kényszerlejárt hitele 

� Nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás, más megszüntetési eljárás, ill. 
végrehajtás alatt 

� Az előző két évben területalapú támogatásban részesült 

� Az előző évi blokklistás terület nagysága, az előző évi támogatási kérelmében 
igényelt teljes területéhez viszonyítva 20 %-nál nem magasabb 

� A Tárgy évi támogatások igényléséről szóló dokumentum és ehhez kapcsolódó 
támogatási határozatok mellékletekkel, és a jóváírást tartalmazó bankszámla 
kivonat bemutatása 

� Tárgyévre vonatkozó egységes területalapú kérelem 

Elektronikus beadást igazoló dokumentum: Kérelem digitális hitelesítési 
adatainak csatolása. 

� A támogatások fogadására szolgáló, a Magyar Államkincstárhoz*  bejelentett, 
„Regisztrációs” számláját a CIB Bank vezeti, vagy Háromoldalú Megállapodás 
aláírásra kerül a regisztrációs számláját vezető bankkal. 

� NAV honlapján található köztartozásmentes adózók adatbázisában történő 
regisztráció, és erről folyósítási feltételként az igazolás benyújtása. 

 
A biztosíték: 
 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHA) 80%-os készfizető kezességvállalása; 
• Követelésen alapított zálogjog  a támogatási összegre (mely a regisztráció során bejelentett 

bankszámlaszámra érkezik), és zálogszerződés óvadék alapítására ezen fizetési 
számlakövetelés vonatkozásában.  

 
• Zálogszerződés óvadék alapítására fizetési számlakövetelésen 

 
• Kamat és árfolyam óvadék , amely a folyósított összegből kerül elkülönítésre. 

 
• Készfizet ő kezesség  az alábbi feltételek szerint: 

� Társas vállalkozások esetén a vállalkozás tulajdonosainak kiegészítő készfizető 
kezessége minden esetben szükséges (az 50%-os szabály mellett). Bt. esetén 
legalább egy kültag kezességvállalása az 50%-os szabály mellett. 

 
� Egyéni vállalkozó, őstermelő illetve egyéni cég esetén kezes bevonása nem 

szükséges 
 

• Éves szinten a hitelkerettel megegyező összegű Banki jóváírási forgalom  
 

• Felhatalmazó levél az ügyfél minden pénzforgalmi bankszámlájára 



 

 
További információkért kérjük, tekintse meg a CIB w eblapján elérhet ő Kondíciós listánkat. 
 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, az anyag a tisztelt ügyfelek előzetes 
tájékoztatására szolgál, kérjük, hogy a részletes és pontos mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz keresse 
kapcsolattartóját, üzletkötőjét. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. 
A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank hitelbírálati 
követelményeinek. Az igénybevételt egyebek között kizárja, ha vállalkozása negatív információval 
szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben. 
Jelen tájékoztató anyag nem minősül a Bank részéről finanszírozás nyújtására vonatkozó 
ajánlattételnek.   

 
Amennyiben az előfinanszírozással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, forduljon vállalati banki 
tanácsadójához, aki készséggel áll rendelkezésére. 
 

 
Budapest, 2017.09.06 
 
 
 
 Üdvözlettel 
 
 CIB BANK ZRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


