
OTP Agrár Folyószámlahitel
Az agráriumban tevékenykedô mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti 
fizetési nehézségeinek megoldására

Váratlan kiadásai keletkeztek? Vevôi késve fizetnek? 
Hirtelen fizetési nehézségei támadtak? 
Igényeljen OTP Agrár Folyószámlahitelt!

Kik vehetik igénybe a hitelt?
Azon gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, mezôgazdasági kistermelô, ôstermelô, családi vállalkozó, aki megfelel az 
alábbi elôírásoknak:
•  az AVHGA Üzletszabályzatában írt feltételeknek, valamint a Bank hitelbírálati követelményének;
•  a vállalkozás fô tevékenységi köre TEÁOR’08 szerint az alábbi lehet: 01, 02, 03, 10, 11, 12, 46.2, 46.3 csoport 

(01-Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; 02 – Erdôgazdálkodás; 
03 – Halászat, halgazdálkodás; 10 – Élelmiszergyártás; 11 – Italgyártás; 12 – Dohánytermékek gyártása; 46.2 és 
46.3 – Nagykereskedelmi tevékenységek);

•  legalább egy teljes, lezárt éves gazdálkodási adatokkal rendelkezik;
•  devizabelföldi vállalkozás.

Kondíciók

Kisvállalkozói  
hitelek

Az OTP Agrár Folyószámlahitel elônyei
•  szabadon felhasználható;
•  tárgyi fedezet nélkül igénybe vehetô;
•  gyors és rugalmas igénybevételi lehetôséget biztosít;
•  forintban és euróban egyaránt felvehetô.

•  Hitelcél: szabadon felhasználható

•  A hitel összege: devizától függetlenül legalább 500 000 Ft, legfeljebb 20 000 000 Ft

•  Devizanem: HUF, EUR

•  Futamidô: 
maximum 1 év, amely az ügyfél gazdálkodásának felülvizsgálatát köve-
tôen, újabb pozitív hitelbírálati döntés esetén meghosszabbítható 

•  Fedezet: 
magánszemély és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
készfizetô kezessége

•  Hitelkamat:

 Forinthitel esetén: 1 havi BUBOR + 4,00%

 Devizahitel (EUR) esetén: 1 havi EURIBOR + 6,50%

•  Kezelési költség: 1,00 % – 1,50 %

•  AVHGA készfizetô  
kezességvállalás díja:

Kedvezményes kezességi díj: 1 millió Ft vagy az alatti kezességgel biztosított 
összeg esetén 5 472 Ft, 1 millió Ft felett 0,936%. Amennyiben az ügyfél a 
de minimis támogatási keretét kimerítette, piaci kezességi díj érvényes



www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 3666 666 • 06 40 366 666

További ajánlataink
•  Birtokfejlesztési hitelek
•  Területalapú támogatások elôfinanszírozása
•  Zöldkártya Hitel
•  Kisvállalkozói számlavezetés
•  Megtakarítási konstrukciók
•  Üzleti kártyák
•  Értékpapírszámla

A tájékoztatás nem teljes körû. A feltüntetett kondíciók a 2011. augusztus 29-én hatályos Hirdetmény szerint érvényes 
díjakat tartalmazzák. A hitelkonstrukció részletes feltételeirôl és az aktuális díjakról az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és 
ügyintézôinél, továbbá a honlapunkon (www.otpbank.hu) elérhetô Üzletszabályzatból és Hirdetménybôl tájékozódhat.

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok  
(a szükséges dokumentumok honlapunkon elérhetôek)
•  egyszerûsített hitelkérelem;
•  a vállalkozás létét igazoló dokumentumok;
•  a vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok (kettô lezárt teljes év pénzügyi kimutatásai);
•  a beszámolónak megfelelô információs adatlap;
•  AVHGA részére benyújtandó Nyilatkozatok;
•  30 napnál nem régebbi együttes NAV- (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) és Önkormányzati igazolások köz-

tartozásokról;
•  amennyiben a társasági szerzôdés/alapszabály azt rögzíti, taggyûlési határozat a hitel felvételérôl;
•  az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a be-

jelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata.
Hitelkiváltás esetén a következô dokumentumokra van még szükség:
•  bankinformáció a „más” hitelintézettôl, melynek tartalma: hitelszerzôdés száma, kelte, összege, lejárata;  

jelenleg fennálló tôke és kamattartozás.


