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A rajttól elérhető a CIB Banknál az MNB NHP Fix hitel és lízing
Budapest, 2019. január 7. – Személyes, helyszíni tanácsadással igazítja útba a
beruházási célzatú és rendkívül vonzó kamatú MNB NHP Fix hitel vagy lízing iránt
érdeklődő kis- és középvállalkozásokat, mikrovállalatokat és egyéni vállalkozókat a CIB
Bank, amely az év első napjaitól hozzáférhetővé teszi a konstrukciót.
Már elérhető a jegybank által kidolgozott Növekedési Hitelprogram (NHP) Fix nevű konstrukció
a CIB Banknál és CIB Lízingnél. Ezzel a finanszírozási lehetőséggel beruházási céljaikat
valósíthatják meg a magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k), mikrovállalatok és egyéni
vállalkozók, nagyon kedvező feltételekkel, évi legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett. Az
összesen 1000 milliárd forintos keretösszegű program lényege, hogy a Magyar Nemzeti Bank
legfeljebb 10 éves futamidejű refinanszírozási hitelt nyújt a pénzintézeteknek annak
érdekében, hogy azok kedvező, fix kamatozású hitellel segítsék új beruházások
megvalósulását, új eszközök beszerzését.
A konstrukció iránti erős érdeklődésre számít Szabó Balázs, a CIB Bank Vállalati Üzletágának
vezetője. Szerinte az NHP Fix vonzereje főként a piaci átlagnál jóval alacsonyabb, legfeljebb
évi 2,5 százalékos kamatban rejlik, amely akár a tízéves futamidő végéig változatlan marad.
Ráadásul a konstrukció hitel és pénzügyi lízing formájában egyaránt igénybe vehető. Ez utóbbi
finanszírozási forma a jegybanki hitelprogram korábbi szakaszaiban is kiugróan népszerű volt:
a CIB Lízingnél például a legnagyobb finanszírozott összegű lízingszerződés értéke
meghaladta a félmilliárd forintot, de ugyanebben a műfajban sikerült a legrövidebb, mindössze
két munkanapos jóváhagyási időt biztosítani.
„Ahogyan a Növekedési Hitelprogram korábbi szakaszaihoz, az NHP Fix jelenlegi
programjához is az elsők között csatlakoztunk, mert a hazai kkv-k és mikrovállalatok
működésének támogatása kiemelt célunk. Felkészültünk a beérkező igények befogadására,
tanácsadóink pedig részletes felvilágosítást nyújtanak a konstrukcióról akár a bankfiókokban,
akár külső helyszíneken.” – hangsúlyozta Szabó Balázs.
Hozzáfűzte azt is, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállításakor az ügyfelek célzott
segítséget kapnak, így elkerülhetik azokat a tipikus – jellemzően gyorsan pótolható,
adatszolgáltatási hiányokkal összefüggő – hibákat, amelyekbe a jegybanki finanszírozási
program korábbi szakaszaiban estek. Ezáltal felgyorsul és zökkenőmentesebbé válik az
elbírálás. Szabó Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy az önerőből megkezdett beruházás
sem kizáró ok: ezt be lehet fejezni NHP Fix hitelből, 60 napig pedig az önerős részek
utófinanszírozására is van mód.
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