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EGYSÉGES KÜLGAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐ 
RENDSZER
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A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM IRÁNYÍTÁSA ALATT

20 ÉVE A MAGYAR EXPORTŐRÖK SZOLGÁLATÁBAN



A VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN
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AZ EXIM HITELÁLLOMÁNYÁBAN REFINANSZÍROZÁSI KOSTRUKCIÓ:

65 %
(2013)

73% 
(2014)



4

AZ EHP CÉLJA

a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor 
versenyképességének erősítése

az exportcélú beruházások, ezen keresztül a 
munkahelyteremtés ösztönzése 

a magyar kkv-k exportpiaci pozíciójának javítása, hazai 
beszállítói tevékenységük finanszírozási hátterének 
megerősítése

a magyar pénzügyi közvetítőrendszer, azaz a 
bankrendszer hitelezési képességének és készségének 
erősítése



JELENLEGI PARTNEREINK
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EHP TERMÉKPALETTA

beszerzés termelés kiszállításberuházás, befektetés árbevétel realizálás

2 éven belüli export 
előfinanszírozó refinanszírozás

Hitelfedezeti Garancia Program

Export utófinanszírozó 
refinanszírozás

export előfinanszírozás export utófinanszírozás

Exportcélú beruházási hitel 
refinanszírozása

Exportcélú lízing 
refinanszírozási hitelkeret

2 éven túli export 
előfinanszírozó refinanszírozás

Exportcélú faktoring 
refinanszírozás

Faktoring biztosítás 
(CF módozat)

Vevőhitel-biztosítás 
(V módozat)

Export akkreditív igazolás 
biztosítása (AI módozat)

Szállítóihitel leszámítolás 
biztosítása (KV módozat)

Befektetésihitel-biztosítás (BH)

befektetés, beruházás 
finanszírozás

Versenyképességet javító 
beruházási hitel

Versenyképességet javító 
forgóeszköz hitel

belföldi finanszírozás
befektetés, beruházás 

finanszírozás



EUR CIRR 0,83 %

4,1 % MAXIMÁLIS, 
1,84% ÁTLAGOS 
ÜGYFÉLKAMAT

EUR REFERENCIA 
KAMAT 0,34 %

KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁS



KÉPVISELETI IRODÁK HELYSZÍNEI
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EXPORTCÉLÚ BERUHÁZÁS

Finanszírozás belföldi, exportárualap és szolgáltatás 
létrehozását elősegítő beruházáshoz, amelynek 
eredményeként kimutatható az exportárbevétel 

növekedése.
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VEVŐHITEL KONSTRUKCIÓK

Eximbank a magyar exportőr vevőjének nyújt – közvetlenül vagy 
közvetve – hitelt, jellemzően MEHIB biztosítás mellett. A külföldi 

vevőnek nyújtott hitel folyósításakor  az Eximbank az 
exportőrnek fizeti ki az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét.
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RÖVID LEJÁRATÚ BIZTOSÍTÁSOK

• könnyebb piacralépés
kockázatosabb relációkba

• bővítheti forgalmát a 
halasztott fizetés kockázatának 
lefedése mellett

• kedvezőbb tárgyalási pozíció 
kedvező mértékű minimális 
biztosítási díj (200 000 – 500 
000 Ft)

• a díj független a biztosításra 
felajánlott portfólió 
nagyságától

• az exportőr hamarabb hozzájut 
a pénzéhez, mint a halasztott 
fizetés futamideje

• mentesül a vevő 
nemfizetésének kockázatától

• magas finanszírozási mérték

• jellemzően visszkereset nélküli 
követelésvásárlás (kivéve az 
exportőr hibás teljesítése 
esetén)

• nincs szükség kiegészítő 
biztosítékokra (bankgarancia, 
akkreditív)
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C MÓDOZAT CF MÓDOZAT



2 ÉVEN BELÜLI RULÍROZÓ
REFINANSZÍROZÁSI HITELKERET

ÚJDONSÁGOK 2015
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VERSENYKÉPSSÉGET JAVÍTÓ HITELEK

BESZÁLLÍTÓI TERMÉKCSOMAG

AGRÁRSTRATÉGIA



VERSENYKÉPESSÉGET JAVÍTÓ HITELEK

• EU-s állami támogatási szabályok alapján

• kkv-k számára

• beruházás és forgóeszköz-finanszírozás

• közvetlenül és EHP keretében is

• program indulása: 2015. II. negyedév
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ÚJ MANDÁTUM: BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS



• hazai KKV-k belföldön megvalósuló 
új beruházásaihoz

• kamattámogatott finanszírozás 

• tárgyi eszköz, immateriális javak és 
bérköltségek finanszírozása 

• új szolgálgatási, tevékenység- vagy 
kapacitásbővítési, illetve 

hatékonyságnövelési céllal

• hazai KKV-k pótlólagos forgóeszköz 
finanszírozásához kamattámogatott 
finanszírozás

• a Belföldi Beruházási Hitelhez 
kapcsolódóan, vagy önállóan is 
igénybe vehető

14

VERSENYKÉPESSÉGET JAVÍTÓ HITELEK

BELFÖLDRE ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA IS

BELFÖLDI BERUHÁZÁSI 
HITEL

BELFÖLDI FORGÓESZKÖZ 
HITEL



BESZÁLLÍTÓI TERMÉKCSOMAG

• 2 éven túli export előfinanszírozás beszállítók 
részére

• 2 éven belüli export előfinanszírozás beszállítók 
részére

• Exportcélú beruházási hitel beszállítók részére
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FÓKUSZBAN AZ EXPORTŐRÖK KÖZVETLEN BESZÁLLÍTÓI

KÖZVETLENÜL ÉS EHP KERETÉBEN EGYARÁNT



2 ÉVEN BELÜLI RULÍROZÓ
REFINANSZÍROZÁSI HITELKERET

• amennyiben a hitelfelvevő ügyfélnek folyósítani 
kívánt származékos kölcsön rulírozó típusú

• adott naptári héten belül egy alkalommal és 
legalább 5.000,- EUR összegben lehet lehívni ill. 
törleszteni

• igénybe vehető: 2015. márciustól

ÚJDONSÁG: RULÍROZÁS



AGRÁRSTRATÉGIA

áru besorolása OECD szabályok szerint:

• 2 éven belüli beszállítói 
finanszírozás igényelhető

• feltétele: a beszállított termék 
feldolgozásra kerül (export 
céllal)

• élelmiszeripari termékek 

• teljes EHP termékpaletta 
igénybe vehető

FELDOLGOZATLANFELDOLGOZOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉLELMISZERIPAR: KIEMELT STRATÉGIAI ÁGAZATOK JELENTŐS 
FINANSZÍROZÁSI IGÉNNYEL



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Elérhetőségek:

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Telefon: +36 (1) 374 9100 / Telefon: +36 (1) 374 9200

Fax: +36 (1) 269 4476 / Fax: +36 (1) 269 1198
Web: www.exim.hu

Email: exim@exim.hu


