Termelői Tájékoztató
A Budapest Bank Nyrt. Növénytermesztési (integrátori) kölcsönéről
A Budapest Bank növénytermesztési kölcsöne a Budapest Bankkal megállapodást kötött
Integrátortól megvásárolt anyagok vételárának kiegyenlítésére fordítható.
A szántóföldi növénytermesztéshez felhasznált anyagok (pl. vetőmag, műtrágya, növényvédőszer),
és szolgáltatások vételárát nem kell a vásárláskor saját forrásból kifizetni, hanem az a Budapest
Bank által nyújtott kölcsönből rendezhető. A Bank a Termelők részére keretösszeget biztosít. A
kölcsön összege a művelt területről várható árbevétel 50%-a, maximum 100.000 Ft/hektár.
A termeltetési és finanszírozási szerződések kötése az Integrátor telephelyén történik, a kölcsön
lehívását az Integrátor végzi, így e célból nem szükséges felkeresni a Budapest Bankot.
A kölcsön lejárata a betakarítást követő időpontra esik, így elegendő idő áll rendelkezésre a
termény körültekintő értékesítésére, vagy akár közraktárba helyezésére. A növénytermesztési
kölcsön betörleszthető a megtermelt termény vételárából, vagy közraktári jegy fedezetű hitelből,
mely Bankunknál is igényelhető.
A NÖVÉNYTERMESZTÉSI KÖLCSÖN ELŐNYEI:
o
o
o
o
o
o
o
o

egyszerű, gyors eljárásban elbírált hitel, részletes adósminősítés nélkül
kölcsönfelvételhez nem kell a Termelőnek felkeresni a Bankot
a termeltetési konstrukcióhoz kötött a kölcsön biztosítéki struktúrája
a konstrukción kívüli, hasonló céllal, önállóan felvett hitelnél alacsonyabb kamat és
díjtételek
kedvező fizetésiszámla-vezetési kondíciók (átalánydíjas csomagok)
központi ügyintézés az Integrátor közvetítésével
a kölcsön lejárata a betakarítást követő időpontra esik, így a hitel visszafizetésének
forrása a megtermelt termény értékesítéséből befolyó árbevétel, vagy közraktári
jegy fedezetű hitel is lehet
a banknak fizetendő díjakat a folyósított hitel összegéből vonjuk le, nem szükséges
előre befizetni azokat

Várható költségek (10 hónapos futamidőt feltételezve), mely a HBNY díján kívül minden más
költséget tartalmaz:
10.000.000,-Ft. hitel összegnél kb. 0,75 %/hónap
20.000.000,-Ft. hitelösszegnél kb. 0,74 %/hónap
100.000.000,-Ft. hitelösszegnél kb. 0,65 %/hónap
Fenti díjak nem tartalmazzák a Hitelbiztosíték nyilvántartás díjait!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a
2013. évi V. törvény 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag
tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza! A Budapest
Bank Zrt. kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses
feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban kérjük, forduljon tanácsadóinkhoz személyesen a
Budapest Bank fiókjaiban!

