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RÖVID LEJÁRATÚ FORGÓESZKÖZ HITEL* 
*Jelen termékismertető nem minősül közvetlen ajánlattételnek az RFF Zrt. részéről! 

 

 

A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. rövid távon a kis- és 
középvállalkozások részére rövid lejáratú forgóeszköz hitelt, az 
Önkormányzatok részére likviditási hitelt nyújt. 
 

A hitel rövid távra elsősorban a bevételszerző működés 
finanszírozására használható fel.  
 

Ezen felül az elnyert támogatásokhoz szükséges önerő biztosításához, 
valamint egyéb, rövid idő alatt megtérülő, vagy visszafizethető 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi segítséget. 
 
 

 

  HITEL KONDÍCIÓI 

 

▪ Futamidő: 3 hónap – 1 év 

▪ Kamatkondíció: 3 havi BUBOR plusz 3-
8% /év 

▪ Egyéb díjtétel: a hatályos Díjazási 
Szabályzat szerint 

▪ Kihelyezés nagysága: 200 MFt-ig 

▪ Fedezet: a hitelösszeg 100-150%-a 

 
Hitel igényléseinek feltételei 
 

✓ Megkötött támogatási/finanszírozási szerződés (Önerő pótló hiteligény 
esetén) 

✓ A hitelt igénylő Ügyfélnek nem lehet lejárt köztartozása (NAV, TB, helyi 
adók) 

✓ Döntési kompetenciától függően (taggyűlési, közgyűlési, testületi) 
jóváhagyás a hitel felvételéhez 

✓ Hitelnyújtó által igényelt dokumentumok benyújtása 
 

A hitel igénylése 
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A hitel fedezetei lehetnek 
 

▪ Inkasszó jog az Ügyfél bankszámláira 

▪ A kölcsönszerződés közokiratba, illetve 
egyedi megítélés alapján magán-
okiratba foglalása 

▪ Bankszerű biztosíték (ingó-, ingatlan-, 
vagyont terhelő vagy követelés zálogjog, 
készfizető kezesség, stb) 

 

 SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
 

Minden hiteligénylő vonatkozásában:  
 

 Kölcsönigénylő lap (és mellékletei) kitöltése (letölthető dokumentumok), aláírást követő benyújtás az RFF Zrt. felé 
 Az előző 3 év (ha van, auditált) éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés, 

gazdálkodási adatok, zárszámadás) 
 Banki aláírás bejelentő karton és bankszámlaszerződés valamennyi bankszámlához  
 Nyilatkozat bankszámlákról 
 Aláírási címpéldány, képviselő személyi igazolvány, lakcímkártya másolata  
 Ügyfél teljes tulajdonosi nyilatkozat (letölthető dokumentumok) 

 

 

KKV-k részére: 
 

 Hatályos alapító okirat/társasági szerződés egységes szerkezetben 
 A Társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata 
 A Társaság előző kétévi záró főkönyvi kivonata  
 A Társaság tárgyévi legutolsó lezárt főkönyvi kivonata 
 NAV igazolás fennálló tartozásról (30 napnál nem régebbi) 
 Utolsó NAV/APEH vizsgálat jegyzőkönyve (ha van) 
 Cégvezető szakmai önéletrajza 
 Nyilatkozat más vállalkozásokban meglévő érdekeltségekről 
 Dokumentáció a felajánlott biztosítékról 

 

 

Önkormányzatok részére: 
 

 Alakuló ülés jegyzőkönyve, alapítói okirat és 
azok módosításai 

 Kivonat a köztartozásmentes adózói 
adatbázisból 

 Magyar Államkincstár Törzskönyvi igazolás 
 Tárgyévi költségvetési beszámoló 

 
 
 

A hitel folyósítása 
A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. a benyújtott teljes dokumentáció alapján végzett adósminősítés elkészítését 
követően, 3-6 hét alatt elbírálja a kölcsönkérelmet. A pozitív döntést követően köthető meg a kölcsönszerződés. 
Amennyiben folyósítási feltétel kerül kikötésre, azt a szerződés aláírását követően lehet teljesíteni, egyéb esetben a 
szerződés megkötése után az RFF Zrt. a pénzt átutalja az Ügyfél által megjelölt bankszámlára. 


