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A. RÖVIDEN A HITELRŐL 

 

Kiknek szól: 

Cég típusa Alkalmazottszám Üzleti forgalom 

Mikrovállalkozás <= 9 alkalmazott < 2 millió euró 

Kisvállalkozás 10 – 49 alkalmazott 2 - 10 millió euró 

Középvállalkozás 50 – 249 alkalmazott 10 - 50 millió euró 

 

Finanszírozás típusa/célja: 

Forgótőke 

Cég típusa Garancia 
Támogatási 

összeg 

Visszafizetési 

határidő 
Kamat 

Mikrovállalkozás maxim. 90% 500.000 lej maxim 36 hó ROBOR 3M + 2,5% 

Kisvállalkozás maxim. 90% 1.000.000 lej maxim 36 hó ROBOR 3M + 2,5% 

Középvállalkozás maxim. 80% 5.000.000 lej maxim 36 hó ROBOR 3M + 2,5% 

* A visszafizetési határidő feltételekkel meghosszabbítható további 36 hónappal 

* A hitel csupán 2020. december 31-ig kamatmentes! 

Befektetés 

Cég típusa Garancia 
Támogatási 

összeg 

Visszafizetési 

határidő 
Kamat 

Mikrovállalkozás 

maxim. 80% 10.000.000 lej 72 hó ROBOR 3M + 2% Kisvállalkozás 

Középvállalkozás 

* A támogatási összeg mértéke 3 tényezőtől függ: 2019-es bérköltség (maxim. duplája), 2019-es 

üzleti forgalom (maxim. 25%-a), hitelszükséglet mértéke igazolva számításokkal és 

dokumentumokkal 

 

Csak olyan kaphat finanszírozást, aki nincs felszámolás alatt, nincsenek tartozásai az állam fele (ide 

számítva például a lízingszerződéseket is), nincsen elmaradva törlesztésekkel, megfelel a bank által 

szabott kritériumoknak, vállalja az alkalmazottak megtartását az évé végéig. 

Nem kaphat hitelt, aki a szerencsejátékok területén tevékenykedik, fegyvereket, dohány- és 

alkoholtermékeket gyárt vagy forgalmaz, vagy személy- és/vagy vagyonvédelem területén 

tevékenykedik. 

A határidő előtti törlesztésért nem vesznek el pénzt, ugyanakkor a hitelt nem lehet 

felülfinanszírozásra használni, illetve futó pályázati projektek kivitelezéséhez felhasználni.  
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B. AZ IGÉNYLÉS MENETE 

 

Az igénylés odaítélésének menete: 

1. Az igénylő regisztrálja magát és kérését az imminvest.ro oldalon. 

a. A regisztrálás/iratkozás folyamatos, az elkülönített keret kimerüléséig (15 milliárd lej). 

b. A regisztrálás során az igénylő feltölti a következőket: azonosító adatok, nyilatkozat a 

vállalkozás besorolásáról (egy előbbi SZMVSZ-cikkben csatoltunk sablont), az igényelt 

hitel típusát. 

2. A weboldal a sikeres igénylés elmentéséről egy megerősítő üzenetet fog generálni. 

3. Az adatok ellenőrzése után, amennyiben minden adat megegyezik és feltételek teljesülnek, a 

Kis- és Középvállalkozások Hitelbiztosításának Nemzeti Alapja (továbbiakban FNGCIMM) 

megadja az elvi hozzájárulást a hitel igényléséhez, és generál egy regisztrációs számot. 

4. Az FNGCIMM átküldi online a megadott adatokat és elvi beleegyezést a kiválasztott bank 

számára. 

5. A bank elemzi az igénylő kérését, és a saját szempontjai alapján dönt a hitel odaigényléséről. 

6. A bank, pozitív döntés esetén, elküldi az FNGCIMM számára a garanciakérést a 

plafon.garantare.ro platform használatával. 

7. Az FNGCIMM elemzi a bank kérését, majd közli a – nagy valószínűséggel pozitív – döntését a 

bankkal és a szerződést a garanciát illetően. 

 

 

 

Az SZMVSZ felvette a kapcsolatot több érintettel, többek közt három bankkal is. A kapott információk 

alapján következik pár megjegyzés. 

 

Megjegyzések: 

• Az állam a hitelt egy pályázathoz hasonlóan kezeli (ellenőrzések is lesznek a felhasználásról), a 

bank pedig normál hitelként (saját szabályzata alapján) 

• A FNGCIMM létezik már több évtizede – különösen a mikrovállalkozók esetében jelenthet ez 

újdonságot. Ez az az intézmény, amitől bármilyen hitel esetén éves díjért (akár a hiteltartozás 2-

3%-a, előre fizetve) lehet kérni a céges hitel garantálását x%-ban (pl. 50%-ban). Ez az a díj, amit 

most nem kell fizetni, ebben a programban. 

• Az 5-ös pontnál a bank felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, további dokumentumokat kérhet, 

illetve a fennmaradó 10-20%-ra (vagy többre) a garanciákat, majd jelzi az ügyfélnek a döntését 

o a fennmaradó rész garanciájaként a bank a jelenlegi helyzethez viszonyított eljárása 

alapján kérheti ingatlanban vagy nagyobb értékű gépben (ebben az esetben jöhet 

egy felértékelés – költség időben és pénzben), de akár a nem garantált értéknek 

megfelelő értékű letétként is 

o a bank akár vissza is utasíthat, ha úgy látja jónak – az FNGCIMM elvi beleegyezése 

nem kényszerítő erejű a bankra nézve. Például jelen rendkívüli helyzetben a 

viszonylag új cégek kisebb eséllyel mennek át a bank rostáján 

o a bankok nagy többségénél nincs még norma a program odaítélési feltételeiről 



• Számítani kell rá, hogy egyrészt az állam részéről, másrészt a bank részéről az elbírálás elég 

lassú lesz – nem utolsó sorban a bürokrácia és a nagy számú igénylés miatt. Leghamarabb jó, ha 

másfél-két hónap múlva pénzhez jut a vállalkozás. 

• Jelen pillanatban a helyi bankfiókok többsége még azt sem tudja, hogy a bankja szerepel-e 

biztosan a programban (tehát kérdés, melyiket válasszuk regisztrációkor – persze, van 

esélyesebb bank is), de az biztos, hogy a keret még nincs leosztva a bankok között. A keret 

leosztása valószínűleg az ügyfelek arányában fog történni, ezért előfordulhat, hogy ha ettől az 

aránytól eltérő számú jelentkező kerül egy bankhoz, nem jut be a keretbe az igénylő… 

 

 

 

HITELVONALAK 

 

Mivel volt erre vonatkozó érdeklődés, megnéztük a hitelvonalak odaítélési eljárását, feltételeit is, 

általánosan néhány banknál. 

Általánosan elmondható, a válaszok szerint a bankok jelen körülmények között nem adnak 

hitelvonalat új cégnek (sem teljesen újnak, sem annak, aki eddig nem volt az adott bank ügyfele - 

legfeljebb kisösszegű vállalkozói hitelt), illetve akinek mégis, csak nagyon kemény garanciákkal. 

Van bank, amely a kliensei közt is csak adott érték fölötti forgalommal rendelkező cégnek ad 

hitelvonalat – értelemszerűen a mikrocégek nagy része ilyen esetben kiesik. 

 

 


