KISÖSSZEGŰ TERMELŐESZKÖZ RÉSZLETRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSE
A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. mikro-, kis- és középvállalkozások, fejlesztési célú termelőeszköz beszerzéseihez nyújt
külső forrást ágazati korlátozás nélkül (agráriumban működő vállalkozások részére is).
Az igénybevevők részére új és használt termelőeszközöket (műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés,
egyéb berendezés, amelyek tartósan közvetlenül szolgálják a vállalkozó tevékenységét) értékesít részletre (halasztott
fizetéssel).
Előnyei:

Egyszerű konstrukció, tervezhető, fix vételár részletek

Rugalmas, gyors ügyintézés

Egyszerű biztosítéki struktúra
Igénybe vevők köre:
 őstermelő, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók
 mikro-, kis és középvállalkozások
 önkormányzati társaságok
Kondíciók:
 Futamidő: max. 3 év
 Vételár-részletek: havonta egyenlő részletekben
 Ügyletnagyság: max. bruttó 20 M Ft
 Biztosíték: a megvásárolni kívánt eszköz
 Vételár előleg: min. a bruttó beszerzési ár 50 %-a
 Türelmi idő: nincs
 Devizanem: HUF
Igénybevétel általános feltételei:
 A vevőnek nem lehet lejárt köztartozása (NAV, TB, helyi adók)
Őstermelő, családi vállalkozó, egyéni vállalkozó esetén:
-

nincs lejárt hiteltartozása
nincs lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett köztartozása
az elmúlt évi bevétele minimum kétszeresen meghaladja a finanszírozni kívánt eszköz nettó eladási árát

Mikro-, kis és középvállalkozások esetén:
nincs lejárt hiteltartozása, és lejárt esedékességű vagy meg nem fizetett köztartozása
az elmúlt évi nettó árbevétele minimum kétszeresen meghaladja a finanszírozni kívánt eszköz nettó eladási (RFH) árát
nem áll a társaság csőd-, felszámolási eljárás, kényszertörlés alatt
nincs végrehajtási eljárás folyamatban ellene
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik
min. 1 teljes lezárt üzleti év
A vevők minősítése egyszerűsített bírálati eljárásban egyedileg történik, a bekért gazdálkodási adatok alapján. A Regionális
Fejlesztési Holding Zrt. a benyújtott teljes dokumentáció alapján végzett minősítés elkészítését követően, dönt az adás-vétel
tárgyában. A pozitív döntést követően köthető meg az adás-vételi szerződés.
Kérdés vagy további információigény esetén az RFH Nonprofit Zrt vezető tanácsadója készséggel áll rendelkezésre az alábbi
elérhetőségeken:
Szucsikné Gyöpös Enikő, vezető tanácsadó
RFH Nonprofit Zrt (RFH Csoport tagja)
8200 Veszprém, Jutasi út 10. Mobil: 70/457-4677, gyopos.eniko@rfh.hu

*Jelen termékismertető nem minősül közvetlen ajánlattételnek az RFH Zrt. részéről!

