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GYORS ÁTTEKINTÉS 

TIPIKUS FELHASZNÁLÓI IGÉNY 

“Szerencsés vagyok, hogy itt 
vállalkozhatok!” 

 
Kivételes lehetőség csak  

 Tapolcaiaknak! 
 

 

HITELTERMÉK NEVE 

 
2,5% - Újrakezdési mikrohitel szabad 

felhasználásra kamattámogatással    
 ágazati megkötés nélkül 

 
 

KIKNEK AJÁNLJUK 

 
KIKNEK AJÁNLJUK: 
Kezdő és működő mikrovállalkozásoknak ajánljuk Tapolca 
város területén. 
 

 

 

100% online hiteligénylés 

 

Gyors hitelbírálat 

 

5 000 000 Ft maximális hitelösszeg 

 

Első évben 0 %, a további években fix 2,5 % kamat 
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0% önerő 

 

 

LÉNYEGE 

 
A vállalkozói hitelek között a legkedvezőbb kamat, a legrövidebb hitelbírálati idő mellett elérhető hitel. 
A fix kamat a futamidő végéig kiszámíthatóságot nyújt. Felhasználható beruházásra, forgóeszközre, 
bérfizetésre, járulékokra, adókra, rezsiköltségekre. A kölcsön jogi biztosítékaként ingatlan fedezet 
felajánlása szükséges, de más hitelkonstrukciókhoz képest a fedezeti elvárások könnyebben 
teljesíthetőek. 

 

HITEL KONDÍCIÓK 

 

HITELÖSSZEG: 1.000.000 – 5.000.000,-Ft 

 

FUTAMIDŐ: 12 - 60 hónap 

 

TÜRELMI IDŐ: 1 - 12 hónap 

 

KAMAT: első évben 0 %, a 2. évtől  
évi 2,5% végig fix kamat 
(Kamatkedvezménnyel) 

 

FELHASZNÁLÁS: Vállalkozói célra szabadon 
felhasználható beruházásra, 
forgóeszközre, bérfizetésre, 
járulékokra, adófizetésre, 
rezsiköltségekre. 

 

ELVÁRT ÖNERŐ: 0% 

 

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI DÍJ: 0% 

 

FOLYÓSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS: 0% 

 

SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ: Nincs 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: Papír alapú igénylés esetén:  
20.000 Ft + ÁFA.  
Online igénylés esetén: 
10.000 Ft + ÁFA. 
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RÉSZLETES LEÍRÁS 

IDŐBELI HATÁLY 

Érvényes: 2022. január 10-től visszavonásig 

 

KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
Az RVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy 
feleljen az alábbi követelményeknek:  
 

• a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas 
jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie; 

• A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §.-ban meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a 
vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt; 

• a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft; 

• a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja meg a 25%-
ot; 

• olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági 
kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogának 
25%-át, vagy ezt meghaladó részét; 

• a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, 
nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása; 

• a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása; a cég nem áll sem csőd, sem 
felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt. 

 
A konstrukció keretében nem részesíthetőek hitelben az alábbi vállalkozások:  
 

• Amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy 
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van; 

• Amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges 
jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

• Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; 

• Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amely eredményeként büntetőjogi 
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi 
intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; 

• Amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását 
megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió 
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely 
támogatással összefüggésben szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette.  

 
A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütköző módon működik, vagy 
ha az RVA Group mikrofinanszírozó szervezetei úgy ítélik meg, hogy a tevékenység társadalmi, 
erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve ha várhatóan rontja az RVA Group hírnevét. 
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A JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI 
Nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz 
 

• egyéni vállalkozó; 

• gazdasági társaság; 

• gazdasági szövetkezet; 

• egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. 
 

 

A HITEL IGÉNYELHETŐSÉGÉNEK TERÜLETI HATÁLYA 

A Vállalkozásnak Tapolca Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel kell rendelkeznie, és a 
konstrukció keretében igényelt hitelt Tapolcán végzett tevékenységéhez kell felhasználnia. A 
tevékenység igazolására a Helyi Iparűzési Adó bevallás másolatát, illetve kezdő vállalkozás esetén a 
bejelentés másolatát szükséges benyújtani. 

 

 

FELHASZNÁLÁS 

Vállalkozás indításához, működtetéséhez, vagy fejlesztéséhez szükséges beruházás, valamint forgóeszköz 
(anyag, áru) beszerzés, bér és egyéb működési költségek finanszírozására Tapolca város területén. A 
hitelkérelemben megjelölt célokra történt felhasználást számlákkal, bizonylatokkal kell igazolni. 

 

 

HITEL ÖSSZEG 

1.000.000 – 5.000.000 forint 
 

 

A HITEL LEJÁRATA, TÜRELMI IDŐ 

A hitel futamideje 12 hónaptól 5 évig [60 hónap] terjedhet, türelmi idő legfeljebb 12 hónap lehet. 
Az első évben nem számítunk fel kamatot. 

 

 

KAMAT FIZETÉS 

„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 6,5%, melyhez a hitelkonstrukció keretében a hitelező a 
Tapolca Város Önkormányzata támogatásával 4%-os kamattámogatást biztosít, így a 
fizetendő kamat mértéke csupán évi 2,5%. 
 
A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes, és a kint lévő tőke után fizetendő. 
 
A kamatkedvezmény mindaddig megilleti az adóst, amíg a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei 
tekintetében nem esik több mint 60 napos késedelembe. Amennyiben késedelme keletkezik, és az meghaladja 
a 60 napot, a kamatkedvezmény jóváírása felfüggesztésre kerül annak a kamatszámítási időszaknak a végéig, 
amíg hátraléka bármely kötelezettség (tőke- kamat- késedelmi kamat) tekintetében fennáll.  
Amennyiben a kölcsönszerződés az adósnak felróható bármely okból felmondásra kerül, a felmondással 
egyidejűleg adós a kamatkedvezmény jogosultságát visszamenőlegesen elveszíti, az addig felhalmozott 
kamatkedvezmény befizetése a többi kötelezettséggel együtt azonnal egy összegben esedékessé válik.  
 

 
KÉSEDELMI KAMAT: Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az 
esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, 
melynek mértéke évi 20 százalék. 

 



 
 

  

HITELTERME K LEI RÁ S 
V1/2022/01/01 

5 

A HITEL FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

A hitel engedélyezését követő 60 napon belül a hitelszerződést meg kell kötni és a hitel 
felhasználását a szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni. 

 

ELVÁRT JOGI BIZTOSÍTÉKOK 

A kölcsön jogi biztosítékaként ingatlan fedezet felajánlása szükséges. Az ingatlan likviditási értéke el 
kell, hogy érje a hitelösszeg 100%-át.  Az RVA Group által elfogadott értékbecslőkről az RVA Group 
honlapján tájékozódhat. Az ingatlanra zálogjog, valamint azt biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén szükséges továbbá a 
vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezessége. 

 

BIZTOSÍTÁS 

A vállalkozásnak általános vagyonbiztosítást kell kötnie a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra. A 
hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a hitelt nyújtó szervezet. 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ 

Papír alapú igénylés esetén a regisztrációs díj 20.000 Ft+ÁFA,  
online igénylés esetén 10.000 Ft+ÁFA,  
melyet az igénylés beérkezését követően, számla alapján, átutalással kell megfizetni. 

 

FOLYÓSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 

0% 

 

RENDELKEZÉSRETARTÁSI JUTALÉK 

0% 

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 

Az RVA Group szervezetei által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással 
járó tranzakció (Pl.: fedezet csere, futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe 
-, kölcsön átvállalás stb.) esetén az RVA Group hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat 
kell az adósnak megfizetni. 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelő mennyiségű forrás rendelkezésre állása esetén 
folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról az RVA Group ügyfélszolgálatai adnak felvilágosítást. 
 
RVA Group ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Kossuth u 10. fsz. 12-es iroda 
Központi telefonszám: 70/672-1815 
e-mail: info@rvagroup.hu 
 

www.rvagroup.hu 

 

http://www.rvagroup.hu/

