NYILATKOZAT
MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN FELVETT FINANSZÍROZÁS
ÉVES MONITORINGJÁHOZ
Alulírott(ak) mint a ………………………………….………. (székhely: ………………………………….., cg.:
…………………..……...) (továbbiakban: Vállalkozás) képviselői az MNB Növekedési Hitelprogram
(továbbiakban: Program) keretében az UniCredit Leasing Hungary Zrt.-vel (továbbiakban: Finanszírozó)
megkötött

finanszírozási

szerződés(ek)ben

(továbbiakban:

Finanszírozási

szerződés)

foglalt

kötelezettségeink teljesítéseképpen nyilatkozatot teszünk a következőkről:

1) Tudomással bírunk arról, hogy a Program keretében az igénybevétel felső határa 10 milliárd forint,
amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak
szerint: az új forint kölcsönök és a forinthitel-kiváltások illetve az új pénzügyi lízingek és forint pénzügyi
lízingek kiváltásai a Program első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 10
milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitelilletve deviza pénzügyi lízing-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 10 milliárd forint, tehát
legfeljebb kétszer 10 milliárd forint lehet. Ezek a felső összeghatárok a KKV-nak a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV
törvény) szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a Programban
résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.
Új forint kölcsönök és a forinthitel-kiváltások illetve az új pénzügyi lízingek és forint pénzügyi
lízingek kiváltásai esetén:

□

Az előírt korlátra figyelemmel kijelentjük, hogy a Vállalkozásunk által és a KKV törvény szerinti

partnervállalkozásaink és kapcsolódó vállalkozásaink által együttesen az UniCredit Leasing
Hungary Zrt-nél, ill. más bankoknál és pénzügyi vállalkozásoknál a Programban (1. és 2.
szakaszát is beleértve) felvett (szerződött) új forintkölcsönök és kiváltott forint hitelek, illetve az
új pénzügyi lízingek és kiváltott forint pénzügyi lízingek teljes összege nem haladja meg a 10
milliárd forintot.
Devizahitel- illetve deviza pénzügyi lízing-kiváltások esetén:

□

Az előírt korlátra figyelemmel kijelentjük, hogy a Vállalkozásunk által és a KKV törvény szerinti

partnervállalkozásaink és kapcsolódó vállalkozásaink által együttesen az UniCredit Leasing
Hungary Zrt-nél, ill. más bankoknál és pénzügyi vállalkozásoknál a Programban (1. és 2.
szakaszát is beleértve) devizahitel illetve deviza pénzügyi lízing kiváltásra felvett (szerződött)
hitelek és pénzügyi lízingek teljes összege nem haladja meg a 10 milliárd forintot.
Minden esetben kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fenti korlátot nem lépjük túl, illetve a Finanszírozó
számára írásbeli nyilatkozattal jelezzük, ha bármikor a fenti korlátot egy új hitelfelvétellel vagy pénzügyi
lízing szerződés megkötésével túllépnénk.

2020. évi

1

2)

Tudomásunk van róla, hogy meg kell feleljünk az alábbi feltételeknek is, ellenkező esetben
haladéktalanul vissza kell fizetnünk az MNB által refinanszírozott kölcsönt, illetve pénzügyi
lízinget. Ezúton kijelentjük, hogy megfelelünk az alábbiaknak:
A KKV-kra vonatkozó személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok
(ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése
összesen a Finanszírozási Szerződés hatálya alatt nem haladja meg a 25%-ot (Huszonöt
százalékot). Ez alól kivételt jelent az öröklés útján történő tulajdonszerzés. Továbbá a
tulajdonosokra vonatkozó korlátozások tekintetében a KKV-nak minősülő tulajdonosokra előírt
szabályok az irányadók azon nem profitorientált szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek)
tulajdoni hányadára is, amelyekben sem a közvetett, sem a közvetlen állami, illetve önkormányzati
tulajdoni hányad együttesen sem haladja meg a 25%-ot (Huszonöt százalékot).

3)

Tudomásunk van róla, hogy a fenti pontokon túl az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell,
ellenkező esetben haladéktalanul vissza kell fizetnünk az MNB által refinanszírozott kölcsönt,
illetve pénzügyi lízinget. (a megfelelő szövegrész betűjele bekarikázandó):
a) Kijelentjük, hogy az MNB NHP 2. ügylet keretében beszerzett tárgyi eszközök használati jogát nem
ruháztuk át, azok jelenleg is használatunkban vannak. Tudomásul vesszük, hogy azonnal kötelesek
vagyunk jelezni a Finanszírozó felé, ha fenti eszközök használati joga átadásra kerül harmadik
személy javára.
b) Kijelentjük, hogy Vállalkozásunk tevékenységei között már 2014. február 28-án is szerepelt a
TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében
a Program előírásainak megfelelően üzletszerűen bérbe adtuk az MNB NHP 2. ügyletből
megvásárolt eszközt, eszközöket.
Tudomásunk van róla, hogy amennyiben az MNB NHP forrásból megvalósított beruházással érintett
eszköz használati joga átadásra kerül, kivéve jelen nyilatkozat 3/b pontjában rögzített esetet, a
lízingfinanszírozást haladéktalanul vissza kell fizetnünk.
Jelen nyilatkozat hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva a kézhezvételtől számított 8 napon belül
Finanszírozó részére visszaküldendő. Amennyiben Finanszírozóhoz a megadott határidőn belül a
hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat nem érkezik vissza, finanszírozó jogosult úgy
tekinteni, mintha a fent felsorolt feltételek nem teljesültek volna.

Kelt: ………………………………………, 20……………..

…………………………………………..
Cégnév, cégszerű aláírás
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