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A Mikrohitel Program célja

Általános célja a mikrovállalkozások támogatása

pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással,

elsősorban azon a speciális területen, ahol a

kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok

jelenleg nem tudják kielégíteni.



Az Országos Mikrohitel Program előnyei

Gyors és egyszerű igénylés

Önerő nélkül is igényelhető

A teljes hitelösszeg előfinanszírozott (a 

későbbi elszámolás kötelezettsége mellett)

Az előtörlesztés és az egyösszegű 

visszafizetés díjmentes

Nincsenek rejtett költségek



Igénybevevők köre

Kezdő és működő vállalkozások

Egyéni vállalkozók

Társas vállalkozások (Bt., Kft.)



Alkalmas vállalkozás

a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak

száma nem haladhatja meg a 9 főt;

a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb

2 Mó Euro lehet;

a vállalkozás magyarországi székhelyű, a

külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja

meg a 25%-ot;



Alkalmas vállalkozás

a vállalkozás mind az állam, mind az

önkormányzat felé teljesíti adófizetési

kötelezettségeit

a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt

hiteltartozása.

a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem

végelszámolás alatt



Kondíciók

A hitel összege max. 10 millió forint
Egy vállalkozásnak max. 2 db élő hitele és max. 20 millió Ft 
tőkekintlévősége lehet  

A hitel futamideje: 
Beruházási hitel esetén 10 év

Forgóeszköz hitel esetén 3 év

Beruházás és forgóeszköz hitel esetén 10 év (amennyiben a 
forgóeszköz nem több, mint a hitel 50%-a)

Türelmi idő: 12 hónap

Kamat: fix 3,9%



A hitel célja

Gépek, berendezések, eszközök és más beruházások 

finanszírozása.

A már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra 

bővítése és/vagy fejlesztése.

A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök 

biztosítása. 

Az igényelt hitel bevonható a nyertes uniós 

pályázatok önrészének biztosításához



Főbb feltételek

Saját erő: 0 %

Ingatlanfedezet biztosítása

Készfizető kezesség



Hiteligénylés

Ha Ön hiteligénylést nyújt be, a hitel teljes

futamidejére vonatkozó üzleti tervet és 3

évre vonatkozó pénzforgalmi tervet kell

benyújtania.



Csatolandó dokumentumok

vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégkivonat

a beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, 

árajánlat, adás-vételi előszerződés); 

bérleti szerződések; 

NAV igazolás, helyi adóigazolás; 

a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap, értékbecslés, adó- és 

értékbizonyítvány stb.); 

működési engedély az illetékes hatóságtól; 

az előző két év adóbevallása és mérleg-eredménykimutatása; 

tárgyévi pénztárkönyv / főkönyvi kivonat

banki információ a számlavezető banktól



A hitel folyósítása

A hitel 100 %-a a későbbi elszámolás

kötelezettsége mellett előfinanszírozható.

Az Üzleti Tervben vállalt beruházás illetve

fejlesztés megkezdésének igazolására a

hiteligénylés beadásának dátumát követően

keletkezett számlák és egyéb bizonylatok

fogadhatók el.



Részletesebb információk

PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány 

Mikrohitel Divízió

4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.

Tel.: 42/502-121,42/502-138

Fax: 42/786-169

E-mail: mikrohitel@nyirinku.hu

www.primomvk.hu/mikrohitel/szolgáltatásaink



Köszönöm a figyelmüket!

Hargitainé Tolnai Andrea 

mikrohitel igazgató

42/502-109


