
Zöldkártya Hitel
Agrárvállalkozások részére az egységes területalapú támogatás (SAPS) 
kétéves elôfinanszírozására

Az egységes területalapú támogatás igénybevételére jogo-
sult? Az OTP Zöldkártya Hitellel most két év támogatásá-
nak összegét igényelheti egyszerre!

Kik vehetik igénybe a hitelkonstrukciót?
Az egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) nyilván-
tartásában regisztrált mezôgazdasági tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások, ôstermelôk.

A hitel kondíciói:

Milyen elônyöket kínál az OTP Zöldkártya Hitel? 
•  Kiemelkedôen magas hitelösszeg: minôsítéstôl függôen hektáronként 106 300,- Ft vagy 100100,-Ft igénylése 

lehetséges!
• A teljes hitelösszeget azonnal felhasználhatja, bármilyen hitelcélra!
•  Sem ingatlanfedezet, sem egyéb tárgyi fedezet nem szükséges!
•  Az elôfinanszírozás igénylése már lehetséges!

Kisvállalkozói  
hitelek

•  Hitelcél: a hitel szabadon felhasználható

•  Hitelösszeg: minimum 3 millió Ft maximum 300 millió Ft
•  Hitel lejárata: 2014. június 30.
•  Devizanem: HUF

•  Fedezet:

-  A támogatások fogadására szolgáló, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett regisztrációs 
számla, mely elkülönített és terhelésre tiltott számla. 

-  Más banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó felhatalmazó levélen 
alapuló beszedési megbízás. 

-  Kizárólag a leggyengébb, még hitelezhetô minôsítési kategória esetén az Agrár- 
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezességvállalása és a támogatás 
engedményezése.

•  Kamat (évi): 3 havi BUBOR + 3,50%
•  Kezelési költség (évi): 1,00% - 1,50%
•  Kamat és kezelési költség fizetése: naptári negyedévente
•  Keret-beállítási jutalék: egyszeri 1,00%, minimum 30 000 Ft, maximum 60 000 Ft

•  AVHGA készfizetô kezességvállalás díja: 
Kedvezményes kezességi díj agrárkezesség esetén 0,52%, általános vállalkozói  
kezesség esetén 0,56%. Amennyiben az ügyfél a de minimis támogatási keretét 
kimerítette, piaci kezességi díj érvényes.



További ajánlataink mikro- és kisvállalkozások részére
•  Birtokfejlesztési Hitel
•  OTP Agrár Folyószámlahitel
•  Kisvállalkozói számlavezetés
•  Megtakarítási konstrukciók
•  Értékpapírszámla

A tájékoztatás nem teljes körû. A feltüntetett kondíciók a 2012. január 16-ától 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 (két lezárt teljes év pénzügyi kimutatásai);
•  a beszámolónak megfelelô információs adatlap;
•  érvényes MVH regisztrációs igazolás;
•  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 bejelentést alá-

támasztó igazolások bemutatása, másolata;
•  a Hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi együttes NAV és önkormányzati igazolások köztartozásokról;
•  az elôzô évi területalapú támogatás kifizetését igazoló MVH Határozat; 
•  a tárgyévi támogatási kérelem (amennyiben még nem került benyújtásra elegendô egy nyilatkozat a benyújtási szándékról);
•  amennyiben a területhasználat az elôzô évi mértékhez képest 20%-ot meghaladóan nôtt, földhasználati lap 

(vagy adásvételi szerzôdés);
•  bérleti jogviszonyon alapuló földhasználat esetén minimum 2014. december 31-ig érvényes haszonbérleti szerzôdés 

bemutatása.

AVHGA kezesség esetén: 
•  az AVHGA részére benyújtandó Nyilatkozatok.

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


