



A konstrukció keretében a támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelők részére




Közvetlen agrártámogatások (egységes területalapú támogatás,
zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti
nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása),
A Vidékfejlesztési Program által egyszerűsített elbírálás alá eső
jogcímek
(AKG,
erdő-környezetvédelmi
kifizetések,
génmegőrzés
támogatása,
ökológiai
gazdálkodások
támogatása, NATURA 2000 kompenzációs kifizetések, THÉT,
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti kifizetések,








egyes erdészeti és nem termelő beruházások támogatása) és
Sertés- és baromfi állatjóléti támogatás előfinanszírozásához
szabad felhasználású forgóeszközhitel vehető igénybe.
A jogosult mezőgazdasági vállalkozások számára a biztosítékok,
és a hitelbírálati folyamatok eredményének függvényében
lehetővé tesszük a támogatás 90%, vagy bizonyos jogcímeknél
akár 100%-os előfinanszírozását is.







A Széchenyi 2020 támogatási ciklusban a Vidékfejlesztési
Program projekt, beruházás jellegű pályázataihoz kapcsolódóan
már rendelkezésére áll a hatályos támogatói okirata, a
támogatási előleg lehívásához vegye igénybe a Takarék VP
garancia termékünket!
A garancia maximum összege: a támogatói okiratban szereplő,
megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 200 millió forint;
Lejárata igazodik a támogatói okiratban szereplő előleg
elszámolási határidőkhöz
100 millió forint garancia igényig nem szükséges tárgyi fedezet
(biztosíték) nyújtása. Az alapbiztosíték egy természetes személy
és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvező díjú
készfi zető kezessége




Kedvező garancia díj és kezességvállalási díj, egyéb díjak,
költségek nem kerülnek felszámításra
Az uniós támogatások előleg lehívásának egyik feltétele a
garanciaszerződés megkötése, így a termék igénybevétele a

Az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási
kérelem Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása előtt
megtörténhet.
A közvetlen agrártámogatások 3 éves rulírozó formában is



igénybe vehetőek, valamint lehetőség van az egységes
területalapú támogatás, zöldítés és a fiatal gazda támogatás 3
évre előre, egy összegben történő előfinanszírozására is!



beruházások megkezdését is meggyorsíthatja
Bármilyen vállalkozási forma igénybe veheti (őstermelő, egyéni
vállalkozó is), aki mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül
Induló vállalkozás is igényelheti




Egyszerű, gyors bírálati folyamat
Minimális dokumentációs igény



Betakarítás után nem kell azonnal értékesítenie gabonáját
ahhoz, hogy készpénzhez jusson, kivárhat egy Ön számára
kedvezőbb piaci árfolyamot.



Forgóeszköz szükségletének kielégítésére, átmeneti likviditási
hiányának áthidalására vegye igénybe közraktári jegy fedezetű
kölcsönünket!





Gyors hitelhez jutás, minimális dokumentációs igény.
A legtöbb jogcímnél nem szükséges tárgyi fedezet nyújtása.
A visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt
támogatás összege.



Amennyiben Ön NAK tag, és rendelkezik Takarék GazdahitelGazdakártya termékkel és a közvetlen agrártámogatást a
Szövetkezeti Hitelintézettel előlegezteti meg, úgy a Takarék
Gazdahitel-Gazdakártya kezelési költségét elengedjük.












Rugalmas finanszírozás
Gyors, egyszerű hitelfelvétel
Kedvező finanszírozási arány, akár 90%-os finanszírozási
hányad (kiemelt bonitású vállalkozások esetén)
Egyszerűsített fedezeti háttér, a kölcsön visszafi zetésének
elsődleges forrása a közraktári jegy által megtestesített áru
A hitel fedezetéül elsősorban a betárolt árut megtestesítő
közraktári jegy (áru- és zálogjegy) szolgál
Kizárólag a Hitelintézettel szerződéses viszonyban álló,
minősített közraktárak által kibocsátott közraktárjegyek fedezete
mellett vehető igénybe, mely mindhárom Magyarországon
jelenlegi működő közraktárt lefedi
Az igénylőnek rendelkeznie kell a kérelem beadásának
időpontjában a közraktárban elhelyezett árura kiállított per-,
igény- és tehermentes közraktári jegy árujegyével és
zálogjegyével, valamint minőségvizsgálati tanúsítvánnyal és
művi tárolás esetén raktárbérleti szerződéssel
A futamidő a közraktári jegy futamidejéhez igazodik, melynek
maximuma 1 év. A kölcsön lejáratának végső időpontja a
közraktári jegy lejárati időpontját megelőző minimum 8 banki
munkanap.

A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az
állattenyésztési (ide értve halgazdálkodási tevékenységet is),
kertészeti és a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő termelők,
illetve baromfi-, nyúl-, szarvasmarha- (utóbbiba beleértve a tej- és
húshasznosítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó termeltetők
vehetik igénybe.
Forrást kínál a mezőgazdasági termelés versenyképességének
javításához, jó minőségű termékek előállításához.
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Az agrárágazatban tevékenykedő, valamint a vidékfejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységet végző Ügyfelek likviditási gondjainak
megoldására, forgóeszközeik és rövid távon megtérülő
beruházásaik fi nanszírozására is egyaránt megoldást nyújt.
A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány legfeljebb 80%-os készfi zető kezessége kapcsolódik,

Államilag támogatott, akár 60%-os kamattámogatással, már évi
nettó 2,2%-os kamattal is felvehető.
Forintban igényelhető, nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás
a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik.
Igényelhetik a kiemelt állattenyésztési ágazatban tevékenykedő
termeltetők is, akár tenyészállat vásárlására is.
Mezőgazdasági őstermelő és családi gazdálkodó is felveheti.
Kezdő vállalkozások is fi nanszírozhatóak.

mezőgazdasági

szektorban

dolgozó

vállalkozások

kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami
kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció.


Kedvező kondíciók.





Már 3 hét alatt, akár 50 millió forint hitel.
Ingatlanfedezet nélkül is.
Gyors és egyszerűsített hitelbírálat.

részére

kamat-

és

kedvezményes kezességi díjjal.
A hitel könnyebb felhasználása érdekében „Gazdakártya”néven
egy MasterCard® Electronic Business típusú bankkártya kerül
kibocsátásra, amellyel Ön rugalmasan fi zethet a MasterCard®
Electronic kártya elfogadásra kijelölt helyeken, illetve készpénzt
vehet fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint 1 000
készpénz- kiadó automatájából és számos ország több ezer









ATMjéből.
A Takarék Gazda Hitel keretösszege minimum 1 millió forint,
maximum 25 millió forint, futamideje minimum 91 nap, maximum
3 év.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A
szövetkezeti hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A vonatkozó
kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást

Kedvező kamatozási feltételek mellett a hitel kamata: 1 havi
BUBOR + 4,5% kamatfelár/év, kezelési költség: 0,8%/év. A
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
tagjai
1%
kamatkedvezményben részesülnek, amelynek feltétele, hogy az

nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az
Általános Szerződési Szabályban és az Üzletszabályzatában. A
részletes feltételekről érdeklődjön a szövetkezeti hitelintézetek
kollégáinál!

Ügyfél éves szinten a kölcsön összegével megegyező összegű
számlaforgalmat bonyolítson a hitelintézetnél vezetett
pénzforgalmi számláján.

2017. JÚNIUS

Kezelési költség: 0 Ft, amennyiben az Ügyfél a közvetlen
agrártámogatások előfi nanszírozását is a Hitelintézetnél veszi
igénybe.
A Takarék Gazdakártyán a hitelkereten felül elérhető
pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási
Garanciaközösség által védett.

Alap

és

a

A Garanciaközösség által nyújtott biztosításról a
www.garanciakozosseg.hu honlapon tájékozódhat.

