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Mezőgazdasági
támogatások előfinanszí ozása

A Polgári Bank célja egyedi, gyors és rugalmas megoldásokkal segítséget nyújtani a mezőgazdasági vállalkozások eredményes finanszí-
rozásához meglévő és új ügyfeleinek egyaránt. Agrárcélú hitel nyújtásával segít megoldani az ágazatban tevékenykedők forráshiányát 
úgy, hogy megelőlegezi az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozandó egységes területalapú támogatást és az ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatásokat is. A támogatás(ok) előfinanszírozását szolgáló hitelkérelem a támogatási kérelmek alapján 
nyújtható be minden mezőgazdasági vállalkozás részéről, amely megfelel az EU által finanszírozott egységes területalapú támogatás és 
nemzeti kiegészítő támogatások igénylési feltételeinek.  

Kinek ajánljuk?
A kölcsönt azoknak a mezőgazdasági termelőknek ajánljuk, akik az EU tagállamok mezőgazdasági termelőihez hasonlóan a 
termelés biztonságának, fenntartásának érdekében normatív támogatásban részesülnek.  A támogatások jelentős része csak 
az adott termelési év végén vagy következő év első felében kerül átutalásra. Bankunk lehetőséget ad az Ön vállalkozásának 
ezzel a finanszírozással arra, hogy a folyamatos termelés fenntartása érdekében a várható támogatás maximum 90%-ig kölcsönt 
nyújtson a gazdálkodásához. Ezzel elősegíthetjük, hogy a mezőgazdasági vállalkozása, minél előbb készpénzhez jusson. 

 i  A földhasználó valóban tulajdonosa, vagy bérlője a használt földterületnek, és a Magyar államkincstár MÁK (MVH jogutód) 
regisztráltatta magát.

 i  Jogszerű földhasználat.
 i  Aktív gazda státusz, mezőgazdasági tevékenység folytatása.
 i  Köztartozás mentesség.
 i  MÁK (MVH jogutód) felé bejelentett támogatási célszámla.
 i  A használt terület nagysága megegyező a támogatási igénylőlapon beadott adatokkal. Ellenőrzését a Bank utólag vagy az 

előfinanszírozási kérelem benyújtásával egyidejűleg végzi el.
 i  Az igénylő már részesült korábban támogatás kifizetésben (legalább egy naptári évben), illetve jogosultságát igazolni tudja 

támogatás igénylésére.
 i  A támogatási kérelem jogszabályban előírt határidőn belüli továbbítása a Magyar államkincstár MÁK (MVH jogutód) (igényléskor, 

illetőleg utólag igazolandó).
 i  Nincs KHR lejárt tétele, nem folyik ellene eljárás.
 i  Hitelképesség

 i  Egyszerűsített hitelkérelem, nyilatkozatok.
 i  Az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási kérelem MÁK-hoz (MVH jogutód) történő benyújtása előtt megtörténhet.
 i A közvetlen támogatások igénybe vehetőek 1 évre.
 i Egyszerű,gyors hitelhez jutás magas finanszírozási aránnyal.
 i Díjmentes előtörlesztési lehetőség.
 i Nem szükséges tárgyi fedezet nyújtása.
 i Minimális dokumentációs igény.
 i A visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv MÁK (MVH jogutód) által utalt támogatás összege.

Hitel célja

A hitel igénybevételének feltétele, igazolása

Termék előnyei az ügyfél számára
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 i  A hitel minimum összege 150 000.- Ft, de az MVH által kiadott, előző évi támogatásról szóló határozatban megjelölt támogatási 
összeg maximum 90%-a.

 i  Bankunk vállalja, hogy a 2017. évi támogatási kérelmek benyújtását megelőzően befogad és elbírál előfinanszírozási kérelmeket 
azzal, hogy folyósításra a támogatás kifizetési kérelem benyújtásának igazolásáig az előfinanszírozás alapját jelentő érték új 
igénylők esetében maximum 60%, meglévő ügyfeleink esetében 70% lehet.

 i  Az előfinanszírozás nagyságrendjének megállapításánál elsődlegesen a 2016. évi kiutalási határozatban foglaltak az irányadóak, 
de minden esetben a 2017. évre benyújtásra kerülő, vagy már benyújtott kérelem és aktuális földhasználati igazolások részletes 
ellenőrzésének figyelembevételével.  Amennyiben a korábbi évtől kisebb területnagyságra kerül támogatási kérelem benyújtásra, 
értelemszerűen az előfinanszírozás összegének megállapításánál ezt érvényesíteni kell. Ha a terület nagysága 2017. évben csökken, 
akkor a 2016. évi határozatban szereplő összeget a területcsökkenés mértékével arányosan korrigálni kell.

 i  Támogatás előfinanszírozás esetén legalább finanszírozás arányos számlaforgalom és egyéb feltételek kerülhetnek előírásra.
 i  A hitelkérelmek befogadása: Folyamatosan, 2017. október 31-ig történhet.

 i  HUF  i  A szerződéskötéstől számított 1-2 év.

 i  Tőketörlesztés: a támogatás kifizetésével egy időben, de legkésőbb lejáratkor egy összegben.
 i  Kamattörlesztés: naptári negyedévente.

 i  A hitel elsődleges biztosítéka az engedményezett támogatás. Egyes ügyletek esetén kockázatcsökkentés érdekében forgalomképes 
ingatlan, óvadék, illetve a Bank által elfogadott egyéb biztosíték is előírásra kerülhet.

Hitel összege

Hitel pénzneme Futamidő

Törlesztés ütemezése

Biztosítékok

Kondíciók

Igényelt hitel Finanszírozás maximális
mértéke a támogatás %-ában Hitelbírálati díj Kamat Kezelési költség

5.000.000.- Ft alatt 90%
0,70%

min. 20.000.- Ft
max. 100.000.- Ft

3 havi BUBOR
+2,85% kamatfelár 0,7%

5.000.000.- Ft felett 90% 1%
max. 100.000.- Ft

3 havi BUBOR 
+2,85 % kamatfelár 0,7%

weblap: www.polgaribank.hu • e-mail: hitelcsoport@polgaribank.hu • telefon +36 52 573-035

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a 
hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjain ban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A 
terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát 
fenntartja, és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.

Forgalmazó fió ok
 i   Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Csökmő, Zsáka, Hajdúdorog, 

Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger


