ELŐMINŐSÍTŐ LAP MFB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS REFINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ II.
1.

Ügyfél adatai:

Vállalkozás/vállalkozó neve:
Adószáma:
Székelye:
Telephelye:
Telefonszám:
E-mail cím:
Fő tevékenységi kör TEÁOR kódja valamint részesedése az
árbevételből (%):
Mezőgazdasági tevékenység részaránya (%):
Foglalkoztatotti létszám:
Fennálló hitelügyletek db száma
Fennálló hiteltartozás összege:
Lejárt kötelezettségek összege:
Vállalkozás tevékenységének rövid leírása:

ÁFA visszaigénylésre jogosult?
A hiteligénylő vagy a 4. pontban megadott magánszemély
kezes szerepel-e a KHR rendszerben lejárt tartozással?
A vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozása kapott-e az idei, illetve
az elmúlt két évben általános csekély összegű támogatást? Ha
igen, mekkora összegben (HUF-EUR)?
2.

igen / nem

Igényelt hitel:

Kért hitel összege (1-100 MFt):
Kért hitel típusa: (beruházás/forgóeszköz)
Futamidő (12 hónap-120 hónap):
1
Hitelcél leírása ( a megfelelő aláhúzandó): ingatlan vásárláshoz/-beruházáshoz; új vagy használt tárgyi eszköz vásárláshoz, 1
2
beszerzéshez / beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz , immateriális javak beszerzésére ) (szövegesen,
részletesen)

Beruházás megvalósítási helye:
3
Az igényelt hitel támogatási kategória típusa (a megfelelő

általános csekély összegű / regionális beruházási

aláhúzandó)

A forgóeszközhitel nem rulírozó típusú, nem újítható meg, nem váltható ki újabb forgóeszközhitellel, a lejárata nem hosszabbítható.
Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális
javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig. Franchise és know-how finanszírozása
nem megengedett a Program keretein belül.
3
A Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül.
1
2

A beruházáshoz szükséges források összetétele:
Hitel összege:
Vissza nem térítendő támogatás (ha
kapcsolódik a beruházáshoz):
Saját erő összege:
Beruházás összesen:
A beruházás anyagi-műszaki összetétele
1

Nettó

ÁFA

Bruttó

Tárgyi eszközök:
ebből: ingatlan építés:
ingatlan vásárlás:
ingatlan fejlesztés:
gépek, berendezések, felszerelések:
Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz/önálló
forgóeszköz:
Egyéb beruházás/fejlesztés:
Beruházás/fejlesztés összköltsége:
3.

Felajánlott fedezetek:
Típusa / megnevezése

Becsült piaci értéke

Könyv szerinti értéke (ahol

Terhelések

értelmezhető)

4.

Egyéb fontosnak ítélt:

Az InHold Zrt. a jelen Előminősítő lapon tájékoztatja a hiteligénylő vállalkozást, hogy az előminősítés tájékoztató jellegű, az
annak alapján támogathatónak ítélt beruházás nem eredményezi a hitelkérelem pozitív bírálatát, vagy a beruházás
finanszírozását. Az InHold Zrt. jelen előminősítő lapon, más tájékoztatójában vagy a honlapján foglalt nyilatkozatai
vonatkozásában az ajánlati kötöttségét kizárja.
A későbbiekben beadott Hitelkérelem és annak valamennyi szükséges melléklete birtokában, az ott megadott/rendelkezésre álló
adatok, a hiteligénylő pénzügyi, vagyoni helyzete és a felajánlott biztosítékok mérlegelésével, az InHold Zrt. belső
szabályzatainak előírásai, valamint saját megítélése alapján jogosult a hitelkérelem jóváhagyására vagy indoklás nélküli
elutasítására.
A Vállalkozás és annak képviselője tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az InHold Zrt. a hiteligény előminősítése céljából a
jelen Előminősítő lapon megadott adatok/információk valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb
szervezetnél/személynél ellenőrizze, továbbá bármely egyéb adatbázisból további információkat szerezhessen a kérelmezőről,
illetve kapcsolt- és partnervállalkozásairól.
Kelt,…………………….., 2018. ………………..
…………………………………………………………

vállalkozás cégszerű aláírása

