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I.

Általános nyilatkozatok

1. Alulírott Vállalkozás kijelenti, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-hez (továbbiakban: Társaság vagy
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.) közvetlenül vagy közvetítőjén keresztül az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel
Program” (a továbbiakban: Program) keretében ezennel kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) igénylésére vonatkozó
kérelmet (a továbbiakban: kérelem vagy hitelkérelem) nyújt be.
2. A Vállalkozásnak tudomása van arról, hogy a Társaság honlapján közzétett, mindenkor hatályos Üzletszabályzata
(a továbbiakban: Üzletszabályzat), annak mellékletét képező az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program
Általános Szerződési Feltételei dokumentuma (a továbbiakban: ÁSZF) és az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel
Program” Hitelügyleteinek Hirdetménye (a továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza a kölcsönre vonatkozó általános
rendelkezéseket és kondíciókat, valamint az igénylésre és jogosultságra/támogatásra vonatkozó feltételeket is. A
Programra a mindenkor hatályos MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Termékleírás (a továbbiakban:
Termékleírás) az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Útmutató (a továbbiakban: Útmutató), az Útmutató 1.
számú függeléke (a továbbiakban: Függelék), továbbá a Programra vonatkozóan az MFB Zrt. által közzétett
közlemények (a továbbiakban: Közlemények) rendelkezései is az irányadóak. A Programra vonatkozó mindenkor
hatályos Termékleírás, Útmutató, Függelék és Közlemények (a Termékleírás, Útmutató, Függelék és Közlemények
együtt: Dokumentáció) az MFB Zrt. honlapján található meg, azonban a Termékleírást, az Útmutatót és a
Függeléket a Társaság is közzéteszi a Programra vonatkozó „Szabályzatok, tájékoztatók” között. A Vállalkozás
kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot, ÁSZF-et és a Hirdetményt, valamint a Dokumentációt megismerte, az azokban
foglalt rendelkezéseket tudomásul vette, azokat elfogadja és az ezen dokumentumokban meghatározott feltételek
szerint a kölcsönt igénybe kívánja venni.
3.

Vállalkozás kijelenti, hogy tudomása van arról, miszerint a Program keretében megkötésre kerülő kölcsönszerződés
szerinti kölcsön, mint kedvezményes kamatozású kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes
kamatozású kölcsönnek minősül.
3.1. A kölcsönszerződés megkötése esetén az állami támogatásról szóló igazolást a Vállalkozásnak, mint az állami
támogatás kedvezményezettjének a nyújtott kölcsön támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) adja ki. A
támogatástartalom meghatározása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt módszertan alapján kerül meghatározásra. A Vállalkozás a kölcsönszerződés megkötése esetén köteles a
támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú
felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A Vállalkozás köteles továbbá a kölcsönszerződés tárgyát képező
beruházással kapcsolatos iratokat és az elszámolás dokumentációját a Program lejáratát követő 10 éven keresztül
megőrizni.
3.2. A beruházási kölcsön az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 17-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis), vagy amennyiben a
beruházási kölcsönt agrárvállalkozásnak minősülő Vállalkozás nem elsődleges mezőgazdasági termelés
támogatására igényli a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelete (a
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 14. cikk alapján nyújtott regionális vagy 17. cikk alapján nyújtott
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásnak minősül.
Amennyiben a Vállalkozás agrárvállalkozásnak minősül és beruházási kölcsönt igényel, úgy a kölcsön a fentiek túl
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelete (a
továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) vagy az
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Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az
erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban:
702/2014/EU bizottsági rendelet) 14. cikk alapján elsődleges mezőgazdasági termelés támogatására nyújtott vagy
17. cikke alapján mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatására nyújtott támogatásnak
minősül.
3.3. A Vállalkozás a jelen dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kölcsön támogatását milyen jogcímen kéri.
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy amennyiben Általa a hitelkérelemben megadott támogatási jogcímen a kölcsön
nem nyújtható, viszont van olyan támogatási jogcím, amely alapján a kölcsön nyújtásának helye lehet, úgy a
Társaság ezirányú írásbeli értesítése esetén, az abban megadott határidőben és módon a Vállalkozás írásban
módosíthatja a kölcsön támogatási jogcímét. Vállalkozás jogosult továbbá a kölcsön támogatásának jogcímét a
hitelbírálat alatt is módosítani a Társaság részére megküldött írásbeli értesítésben, feltéve, ha a választott
támogatási jogcímnek megfelelt és erről nyilatkozott.
4.

Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: Garantiqa) készfizető
kezességvállalásának biztosítékként történő bevonása esetén a Vállalkozásnak meg kell felelnie a garantőr
intézmény honlapján közzétett vonatkozó „Üzletszabályzat a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi
lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról” (továbbiakban: GHG Üzletszabályzat) és „Hirdetmény a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól” (a továbbiakban: GHG Hirdetmény) elnevezésű
dokumentumokban foglalt feltételeknek is.

5.

Vállalkozás kijelenti, hogy tudomása van arról, miszerint a Program keretében nem finanszírozható hitelcélokat,
kizárt felhasználásokat és kizárt vállalkozásokat, a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az
igénybevétel további feltételeit az ÁSZF 1. 2., 3. és 4. pontjai, valamint a Függelék tartalmazzák. Vállalkozás
kijelenti, hogy a támogatás folyósítását kizáró okokat és az igénybevétel feltételeit, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit megismerte és a jelen dokumentumban tett nyilatkozatait és felhatalmazásait ennek
megfelelően teszi meg.
A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Társaság a hitelkérelem bírálata során ellenőrizni, hogy a Vállalkozás
megfelel-e a Program ÁSZF-ben előírt feltételeinek, továbbá azt, hogy nem állnak-e fenn az ott és a
Dokumentációban leírtak szerinti kizáró okok vele szemben. Vállalkozás tudomásul veszi továbbá, hogy a pozitív
hiteldöntés további feltétele fentieken túlmenően, hogy a Társaság hatályos szabályzatainak előírásai, a hatályos
jogszabályok, saját megítélése és mérlegelése alapján a Vállalkozást a felajánlott biztosítékok és a Vállalkozás
pénzügyi, vagyoni helyzete alapján hitelképesnek ítélje. Vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a
Társaság jogosult a hitelkérelem elutasítására, az elutasítás indokolása nélkül is.

II.

Nyilatkozatok a Program feltételeinek történő megfelelésről

Vállalkozás tudomásul veszi, hogy
1.1. a kölcsön nem használható fel, illetve nem nyújtható az alábbi célokra:
•
más hitel/kölcsön, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
•
a Vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó (áfa), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha az
Ügyfél áfa visszaigénylésére nem jogosult;
•
harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
finanszírozásra;
•
az import termékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;
•
a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is)
végrehajtott beruházás finanszírozására;
•
olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi
•
élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
•
a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
•
az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység
finanszírozására;
•
fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:
pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67,
TEÁOR’08 64-66)
pénzmosás, kábítószer előállítás- kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz
olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy
szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és
forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);
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valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű
katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40);
szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08
92.00);
pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme;
- atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása;
- projektfinanszírozásra, kivéve, ha a projektfinanszírozás lakóingatlanok, kereskedelmi ingatlanok és
irodák, illetve raktár létesítésére, fejlesztésére irányuló (akár bérbeadási célú) beruházás finanszírozására
vonatkozik; ilyen típusú projektre kölcsön projekttársaságok részére is nyújtható.
A fenti tiltott tevékenységekhez kapcsolódó beruházás, illetve a tiltott tevékenységekhez kapcsolódó
forgóeszköz finanszírozása is kizárt a Program keretében.
-

•

1.2. a Programban nem vehet részt az olyan vállalkozás, amely(nek)
•
a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az ÁSZF szerinti egyéni vállalkozásokat, valamint az SZJA 3. § 17.
pontjában megjelölt, az ÁSZF 2. pontjában nevesített vállalkozásokat, valamint az ügyvédi irodát, szabadalmi
ügyvivői irodát);
•
adószámát törölték;
•
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel elrendelt
csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtás) alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek,
amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne;
•
az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet, illetve az azt hatályon kívül helyező
2015/848 rendelet1 szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a
bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el;
•
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt esedékességű, adóvagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
•
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből vagy garancia megbízási
szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
•
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
•
nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami
támogatás visszafizettetését Magyarországnak címezett elrendelő határozatának;
•
a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási
Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
•
amely saját maga vagy bármelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;
•
esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Társaság nem tudja végrehajtani,
•
esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a Társaság - reputációjának védelme érdekében - a
vállalkozással való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg;
•
esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem
adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
•
jogszabályban vagy kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
•
amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja:
- jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik;
- környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység.
•
amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet, illetve a 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet szerint nehéz helyzetben
lévő vállalkozásnak minősül;
•
amely fő tevékenysége az alábbiak valamelyike
- fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40)
- szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00)
- katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40)
- dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35, 46.39,
47.26)
- egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09)
- pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.0067.00, TEÁOR’08 64.11-66.30)

E rendelet alkalmazásait csak a 2017. június 26-át követően megindított fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni. Az
említett időpont előtt az Ügyféladós által megtett cselekményekre a továbbiakban is azok a jogszabályok irányadók, amelyeket a
megtételük idején kellett alkalmazni a cselekményekre. A 2015/848 rendelet 91. cikkétől eltérve az 1346/2000/EK rendeletet
továbbra is alkalmazni kell az annak hatálya alá tartozó, 2017. június 26. előtt megindított fizetésképtelenségi eljárásokra
1
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a Vállalkozással a CRR2 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős végzéssel
elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás
(végelszámolás kivételével), vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószámát törölték
amely a Társasággal ügyfélcsoportot alakot.

1.3. a Programból kizárt további felhasználások, ill. Programból kizártak további köre a támogatás szempontjából:
Vállalkozás beruházási hitel igénylése esetére nyilatkozik, hogy a Függelékben és az igényelt támogatásra
vonatkozó, alábbi jogszabályban meghatározott
•
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás,
•
651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke - regionális beruházási támogatás - vagy 17. cikke - kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás – alapján nyújtott támogatás,
igénybevételének feltételeit és kizárási okokat megismerte.
Agrárvállalkozásnak minősülő Vállalkozás beruházási hitel igénylése esetére nyilatkozik, hogy a Függelékben és
az igényelt támogatásra vonatkozó, alábbi jogszabályban meghatározott
•
1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás,
•
702/2014/EU bizottsági rendelet) 14. cikk alapján elsődleges mezőgazdasági termelésre vagy 17. cikke
alapján mezőgazdasági termékek előállítására, forgalmazására nyújtott támogatás
igénybevételi feltételeit és kizárási okokat megismerte.
2. A Vállalkozás a jelen dokumentum 1. pontjában foglaltakkal és az igénybevétel további feltételeivel kapcsolatban
az alábbi nyilatkozatokat teszi:
Nyilatkozunk, hogy
•
a kölcsönt az ÁSZF-ben meghatározott engedélyezett cél(ok)ra és nem a jelen dokumentum 1.1. pontjában
meghatározott kizárt célra kívánjuk felhasználni,
•
a Vállalkozással szemben a jelen dokumentum 1.2. pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
•
agrárvállalkozásnak minősülünk
igen
nem
•

a Vállalkozással szemben (megfelelő alternatíva választandó!)
a) a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá a Függelékben és a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben az
általános csekély összegű támogatásra vonatkozó kizáró okok nem állnak fenn
igen

nem

a Vállalkozás ezen a jogcímen igényli a támogatást.
b) a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá és a Függelékben és a 651/2014/EU /EU bizottsági rendelet
14. cikk szerinti regionális beruházási támogatásra vonatkozó kizáró okok nem állnak fenn
igen

nem

a Vállalkozás ezen a jogcímen igényli a támogatást.
c) a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá és a Függelékben és a 651/2014/EU /EU bizottsági rendelet
17. cikk szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó kizáró okok nem
állnak fenn
igen

nem

ezen a jogcímen igényli a támogatást.
•

Agrárvállalkozásnak minősülő Vállalkozás nyilatkozik, hogy (agrárvállalkozások esetén töltendő ki, a
megfelelő alternatíva választandó!)
a) a Vállalkozással szemben a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá a Függelékben és 1408/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásra vonatkozó kizáró okok nem állnak
fenn
igen

nem

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
2
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a Vállalkozás ezen a jogcímen igényli a támogatást.
b) a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá és a Függelékben és a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14.
cikk alapján elsődleges mezőgazdasági termelésre nyújtott támogatásra vonatkozó kizáró okok nem állnak
fenn
igen

nem

a Vállalkozás ezen a jogcímen igényli a támogatást.
c) a jelen dokumentum 1.3. pontjában, továbbá és a Függelékben és a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17.
cikke alapján mezőgazdasági termékek előállítására, forgalmazására nyújtott támogatásra vonatkozó kizáró
okok nem állnak fenn
igen

nem

a Vállalkozás ezen a jogcímen igényli a támogatást.
•
•
•
•
•
•

az ÁSZF 1. pontjában előírt állami és uniós támogatástól mentes saját erővel rendelkezünk,
a Vállalkozás átlátható szervezetnek minősül,
a Vállalkozásnak nem áll fenn lejárt, hitel-, kölcsön- lízing, vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása,
a Vállalkozás vezető tisztségviselői, ügyvezetői posztjában nincs folyamatban el nem bírált változás,
a Vállalkozás, ill. annak tulajdonosai, ill. kezese(i) vonatkozásában nem következett be az ÁSZF 4. pontja
utolsó bekezdésének a)-g) alpontjaiban megjelölt egyik feltétel sem,
a Garantiqa készfizető kezességvállalásának bevonása esetén megfelel a Garantiqa által támasztott
feltételeknek, így különösen a GHG Üzletszabályzatában és a GHG Hirdetményben foglalt feltételeknek,
amelynek mindenkor hatályos változata a Garantiqa honlapján található meg.

Alulírott Vállalkozás nyilatkozik továbbá, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet I. melléklete szerint
KKV-nak minősül

nem minősül KKV-nak.

III. Egyéb nyilatkozatok
1.

Alulírott egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, közjegyző, szabadalmi ügyvivő, önálló állategészségügyi szolgáltató
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. a hitelkérelemben és annak kapcsán
benyújtott egyéb dokumentum(ok)ban megadott nem vállalkozási adatnak minősülő személyes adatokat
(amelyeket a Társaság más jogcímen nem kezel) a hitelbírálattal összefüggésben, annak céljából hozzájárulás
alapján kezeli a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hitelkérelem elutasítására vonatkozó döntés
meghozatalát követő 6 hónapig. Alulírott tudomásul veszi, hogy pozitív hitelbírálat és a hitel-, illetve
kölcsönszerződés megkötése esetén a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Társaság honlapján
található, vonatkozó tájékoztató tartalmaz rendelkezéseket.

2. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Társaság a hitelkérelemben és ahhoz kapcsolódóan megadott
adatokat/információkat és a benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és
egyéb szervezetnél/személynél a rendelkezésére álló adatbázisokban ellenőrizze, továbbá ilyen adatbázisokból
további információkat szerezhessen róla, illetve kapcsolt- és partnervállalkozásairól, a hiteligénylés bírálatakor és
a kölcsönszerződés megkötése esetén annak futamideje alatt is. Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Társaság
jogosult a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény melléklete II. fejezetének 2.1-2.4
pontja szerinti referencia adatait a KHR-t kezelő vállalkozástól átvenni.
3. A Vállalkozás és annak képviselője felhatalmazza a Társaságot, hogy a kölcsönügylethez kapcsolódó valamennyi
banktitkot és üzleti titkot, a Társaságnál a Vállalkozással és a kölcsönügylettel kapcsolatban rendelkezésre álló
bármely adatot, információt, dokumentumot a Társaság részére a Programhoz refinanszírozási forrást nyújtó MFB
Zrt. (továbbiakban: refinanszírozó Bank), valamint az ÁSZF-ben meghatározott Regisztráló Szervezetek részére
átadja.
4. Garantiqa készfizető kezességvállalásának biztosítékként történő bevonása esetén a Vállalkozás és annak
képviselője felhatalmazza a Társaságot, hogy a kezességi kérelemben megjelölt valamennyi adatot és a Garantiqa
által a kezességi kérelem elbíráláshoz, valamint a kölcsönszerződés és a készfizető kezesség létrejötte esetén
annak futamideje alatt vagy az esetleges beváltáshoz bekért vagy szükséges vagy a Társaság részére kötelezően
előírt, a Társaságnál rendelkezésre álló további adatot, információt, dokumentumot a garantőr intézmény részére
átadja, illetve információkat megadja.
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5. A Vállalkozás és annak képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság
a hitelkérelemben a Vállalkozás alapadatainál megadott e-mail címre - társas vállalkozásnál a kapcsolattartónál
megadott e-mail címet és egyéni vállalkozó személyes e-mail címet is ideértve - a hitelkérelemhez, pozitív
hitelbírálat és kölcsönszerződés megkötése esetén a kölcsönügylethez kapcsolódó valamennyi értesítést,
információt, dokumentum (pl.: nyilatkozat és szerződés tervezetek) küldést, vagy a kölcsönügylettel kapcsolatos
minden egyéb közlést, minden korlátozás nélkül megtegyen. Vállalkozás a harmadik személy általi jogosulatlan
hozzáférés, adatvesztés, egyéb technikai hiba jogkövetkezményeit kifejezetten vállalja és a Társasággal szemben
ebből kifolyólag semminemű igényt nem támaszt.
6. Alulírott Vállalkozás képviselője, valamint az egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, közjegyző, szabadalmi ügyvivő,
önálló állategészségügyi szolgáltató Vállalkozás az alábbiakban nyilatkozik, hogy a kölcsön igénylés során
személyazonosító okmányaikról
- a személyi azonosító kitakarásával - másolat készülhet-e, azok
kezeléséhez/tárolásához hozzájárul-e. Hozzájárulás esetén a Társaság a másolatokat a hitelbírálattal
összefüggésben, az annak során megadott adatok ellenőrzése és a személyazonosságának megállapíthatósága
céljából kezeli a III. 1. pontba foglaltak szerint.
Az okirataim fénymásolásához és a másolatok tárolásához hozzájárulok
Az okirataim fénymásolásához és a másolatok tárolásához nem járulok hozzá
7. A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.- általi közvetítő igénybevétele
esetére a közvetítő tevékenységével összefüggésben az alábbi nyilatkozatokat teszi:
•

felhatalmazzuk a Közvetítőt, valamint a munkavállalóit, akik a közvetítői tevékenységben részt vesznek, hogy
a hitelkérelmet, a jelen nyilatkozatot, valamint az azokhoz csatolt valamennyi mellékletet, dokumentumot a
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez továbbítsa,

•

felhatalmazzuk a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-t, hogy a hitelkérelemmel kapcsolatos hiánypótlási
igényéről, a döntésről a Közvetítőt, valamint azon munkavállalóit, akik a közvetítői tevékenységben részt
vesznek, tájékoztassa, annak érdekében, hogy a Vállalkozás részére információt szolgáltassanak,

•

tudomásul vesszük, hogy a közvetítői eljárás nem terjed ki a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. helyett és
nevében szerződés aláírásra és kötelezettségvállalásra, valamint pénzeszköz átvételére.

8. Vállalkozás
• nyilatkozik, hogy a jelen nyilatkozatban, valamint a hitelkérelemben és annak kapcsán benyújtott egyéb
dokumentum(ok)ban megadott adatok és nyilatkozatok valósak, helytállóak és teljesek;
•

tudomásul veszi és elfogadja, hogy ingatlan, illetve a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ezirányú jelzése
esetén az ingó beruházás tárgyára, valamint egyéb ingatlan fedezetre vonatkozóan a hitelkérelemhez
szükséges benyújtani a Társaság által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslést, amelyre vonatkozó
részletek a Társaság honlapján találhatóak;

•

tudomásul veszi, hogy a beruházás tárgya, illetve a biztosíték rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkező,
per-, teher- és igénymentes ingó/ingatlan lehet, amelyre vonatkozóan pozitív hiteldöntést követő
kölcsönszerződés megkötése esetén a Társaság első zálogjogi ranghelyre vonatkozó jelzálogjoga kötelezően
biztosítandó;

•

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hitelbírálatnak díja van, amely díj, továbbá az értékbecslés, valamint a
hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok díja, valamint a hitelkérelemmel kapcsolatos valamennyi egyéb
költség a Vállalkozást terheli függetlenül a hitelbírálat eredményétől;

•

nyilatkozik, hogy a hitelkérelemben megjelölt biztosítékok rendelkezésre állnak, azokat a Társaság számára
biztosítja és vállalja, hogy a biztosítéknyújtókat tájékoztatja a kölcsönigénylésről, annak feltételeiről és a
termék főbb jellemzőiről;

•

tudomásul veszi, hogy a hitelkérelem és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok befogadása nem jelent a
Társaság részéről kötelezettségvállalást a kölcsönnyújtásra a Vállalkozással szemben.
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9. Vállalkozás nyilatkozik továbbá, hogy a jelen nyilatkozat tartalmát előzetesen megismerte, azt áttanulmányozta,
annak, valamint a hitelkérelemnek a kitöltésével és a termékkel kapcsolatos tájékoztatást és a kérdéseire a választ
megkapta, a hitelkérelmet és a jelen nyilatkozatot ezt követően írja alá. Tudomásul veszi továbbá, hogy a
nyilatkozat aláírására kizárólag akkor jogosult a Vállalkozás, ha az abban foglalt valamennyi feltételnek és a
hozzájárulások vonatkozásban akaratának megfelel.

Kelt, …………………..2020.…………………………
………………………………………………………
Vállalkozás teljes vagy rövidített neve
………………………………………………………
Vállalkozás cégszerű/szabályszerű
aláírása
………………………………………………………
Aláíró neve és beosztása /
Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám
Vállalkozás képviselőjének, továbbá egyéni vállalkozó / egyéni ügyvéd/közjegyző / szabadalmi ügyvivő / önálló
állategészségügyi szolgáltató esetén a természetes személy aláírása és neve:
……………………………………………………….
Aláírás
………………………………………………………..
Név
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
...........................................................

Név:

...........................................................

Lakcím:

...........................................................

Lakcím:

...........................................................

Aláírás:

...........................................................

Aláírás:

...........................................................

