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Az Új Magyarország Mikrohitel-program első résztvevői 2 és 6 millió forint közötti
összegért fordultak e rendkívül kedvező és rugalmas konstrukcióhoz. Az alábbiakban négy
olyan

mikrovállalkozás

életébe

nyújtunk

betekintést,

amelyek

a

szóban

forgó

hitellehetőség nélkül igen nehezen lettek volna képesek megfelelni a piac diktálta
követelményeknek.
Az Új Magyarország Mikrohitel első szerződő kisvállalkozói között van Kovács Gyula budapesti
taxisofőr. Az 53 éves férfi már 1974 óta taxizik, annak idején egy Zsigulival kezdte, ma már egy
Mercedes-szel járja a főváros utcáit. A mikrohitel számára nem volt ismeretlen konstrukció: mostani
autóját ugyanis - hat évvel ezelőtt - szintén mikrohitelből vásárolta. Az autó immár megérett a
cserére, így Kovács úr az egyszer már bevált megoldást választotta. Az Új Magyarország
Mikrohitelből igényelt 3 millió forintot. Reményei szerint az újabb és szebb kocsival nagyobb
forgalmat bonyolít majd, vagyis a mikrohitel révén vállalkozása lendületet kaphat.
Blaskó György érdi vállalkozó számára régóta keresett megoldást hozott az Új Magyarország
Mikrohitel. Noha több pénzintézetnél is próbálkozott korábban, a feltételrendszer és a magas
kamatok miatt képtelen volt hitelhez jutni. Betéti társasága elsősorban koncertek, rendezvények
hangosításával foglalkozik azóta, hogy Blaskó Úr otthagyta a Komédium Színházat. Az eltelt tíz év
alatt felszerelése elhasználódott, elavult: ennek megújítását szolgálja a 60 hónapra felvett, 2 millió
forintos mikrohitel. A családi vállalkozást egyébként fia viszi tovább, Blaskó Györgynek hát ezért is
rendkívül fontos, hogy utódjának ne kelljen használhatatlan eszközökkel, úgymond nulláról indulnia.
Komoly építőipari múlttal rendelkezik, de saját céget még csak egy éve jegyez a budapesti Balogh
Barnabás. A Házakat Építő Kft. tulajdonosa az Építéstudományi Intézetben kezdte pályafutását.
Főmérnökként családi házak, 4-10 lakásos társasházak, állatorvosi rendelők és raktárcsarnokok
kivitelezését irányította. Az Új Magyarország Mikrohitelből felvett 6 millió forintból most saját
vállalkozását kívánja felépíteni. Egyrészt mikrobuszra van szüksége, mert az építési szezonban 9
alkalmazottat foglalkoztat. A fennmaradó pénzből pedig építőipari kisgépeket vásárol, hogy ezután
ilyesmiért ne kelljen bérleti díjat fizetnie. Úgy gondolja, hogy e beruházásoktól vállalkozása
életképesebbé, egyben versenyképesebbé válik.
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Amerikai sportcipők és sportruházati termékek forgalmazásával foglalkozik - lassan tíz éve már – az
a betéti társaság, amely az Új Magyarország Mikrohitel révén 6 millió forintos többletforráshoz jutott.
A See Star Bt. három budapesti üzletében a tavasz mindig fellendülést hoz, hiszen ez az évszak
kedvez a sportruházati piacnak.

A cégvezető idén is erre, vagyis növekvő keresletre, gyorsabban

forgó árukészletre számít. Mezei Zoltán már 6-7 évvel ezelőtt is szeretett volna mikrohitelhez jutni,
de kérelmét elutasították. Akkor egy üzlethelyiség megvásárlásához kellett volna a pénz, most
viszont a kereskedés árukészletét kívánja bővíteni. Mezei úr meglepően rugalmasnak találta az új
hitelkonstrukciót: a szükséges dokumentumok benyújtása után nem több mint egy héten belül
pénzhez jutott. Márpedig – mint mondja – az üzleti életben az idő pénz.
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A KÖZVETÍTŐK KÖZÜL ELSŐKÉNT ELINDULT A MIFIN- MIKROFINANSZÍROZÓ PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÍVES TÁJÉKOZTATÁSUKRA KÖZÖLJÜK, HOGY AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
MIKROHITEL-PROGRAM HOGYAN ÉS MILYEN FELTÉTELEKKEL ÉRHETŐ EL A LEGFELJEBB ÉVES NETTÓ
200 MILLIÓ FORINTOS ÁRBEVÉTELLEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSAI SZÁMÁRA.
A MIFIN - MIKROFINANSZÍROZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. HITELEZÉSI TERMÉKEI ÉS
KONDÍCIÓS LISTÁJA
Új Magyarország Mikrohitel - beruházási célra

Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági
társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó amely a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás éves
nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és amelynek
hitelintézettel szemben az elmúlt 6 hónapban nem állt fenn
– forgóeszközhitel kivételével – hiteltartozása.

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke

6 millió Ft

Termék ügyleti kamata

évi 6,5%
A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a
következő képlet alapján történik:
Tőke
*
futamidő
naptári
napokban
*
kamatláb
---------------------------------------------------------360 * 100

Futamidő

1 – 5 év

A tőketörlesztés türelmi
ideje

max. 24 hónap

Biztosíték

a Társaság által a Fedezetértékelési Szabályzat alapján
megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel
tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti
kamatnak a 100%-át
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Új Magyarország Mikrohitel – forgóeszköz finanszírozásra
Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági
társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás
éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és
amelynek hitelintézettel szemben az elmúlt 6 hónapban
nem állt fenn hiteltartozása;

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke

6 millió Ft

Termék ügyleti kamata

évi 6,5%
A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a
következő képlet alapján történik:
Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
--------------------------------------------------------360 * 100

Futamidő

max. 1 év,

A tőketörlesztés türelmi
ideje

max. 2 hónap

Biztosíték

a Társaság által a Fedezetértékelési Szabályzat alapján
megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel
tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti
kamatnak a 100%-át
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Fel nem számított díjak
A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. az Új Magyarország mikrohitelek esetében az alábbi díjakat nem
számítja fel:
• hiteligénylési díj,
• tranzakciós díj:
• hitelfedezet vizsgálati díj
• rendelkezésre tartási jutalék,
• szerződéskötési díj,
• folyósítási jutalék,
• kezelési költség.
• szerződésmódosítási díj
Egyéb költségek
A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az Új Magyarország mikrohitelek
esetében az Ügyfelet terhelik az alábbi költségek:
-

Késedelmes illetve nem fizetés esetén jelentkező díjak:
• Késedelmi kamat lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén: ügyleti kamat +
évi 25%, azaz évi 31,5%,
• A meg nem fizetett ügyleti kamat utáni késedelmi kamat: évi 25%.
• Fizetési felszólítás díja.: 10.000,- Ft/db
• Ügyvédi felszólítás díja: 10.000,- Ft/db

-

Hitelképesség vizsgálati díj:
• A hitelképesség vizsgálati díj a Társaság által az Ügyfél hitelképességének megállapítása
érdekében lefolytatott eljárásának az ellenértéke, amely a vizsgálat eredményétől
függetlenül fizetendő: 50.000,- Ft. Az eljárás lefolytatásakor megfizetendő díj 10.000,forint, a fennmaradó összeget csak abban az esetben kell megfizetni, ha a futamidő alatt
az ügyfél szerződésmódosítást, illetve a szerződés megszüntetését kezdeményezi.

-

Végrehajtási - és behajtási eljárással kapcsolatos költségek:
• A felmerülés arányában kerülnek felszámításra.
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