
 

 

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú 

határozata alapján 

 

 

P Á L Y Á Z A T O T 

 

ÍR KI 

 

garancia jóváhagyására a törpe-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és mezőgazdasági 

szövetkezetek számára új berendezések beszerzésének finanszírozásához szükséges hitelek 

biztosításához  

 

1. 

 
A Vajdaság AT Garanciaalapja általi garancia kiadásának alapvető célja a bankok hitelvonalaihoz 

való könnyebb hozzáférés előfeltételeinek biztosítása a fejlesztési projektekhez hiányzó 

pénzeszközök biztosítására, éspedig a legalább három éve gazdálkodó gazdasági szervezetek 

(törpe-, kis- és középvállalatok), vállalkozások és mezőgazdasági szövetkezetek számára 

gazdasági tevékenységük ösztönzésének és új munkahelyek létrehozásának céljából.  

 

2. 

 

A pályázatban részt vehetnek a legalább három éve gazdálkodó gazdasági szervezetek (törpe-, 

kis- és középvállalatok), vállalkozások és mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek eleget 

tesznek az alábbi feltételeknek:  

 üzleti székhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van, 

 a támogatott projektet Vajdaság AT területén valósítják meg, 

 az utolsó két pénzügyi jelentésük pozitív, 

 a kérelmező legalább három éve gazdálkodik, vagy kapcsolt jogi személyek 

csoportjához tartozik, de a kérelmet a jogi személyek csak egyike nyújthatja be, 

akit a hatályos jogszabályok szerint összekapcsolt jogi személynek minősül, 

 nincs esedékes, de nem törlesztett kötelezettsége a bankkal és az Alappal 
szemben, 

 hiteltörténete pozitív, 

 a bank és az Alap üzletpolitikáját meghatározó aktusaiban meghatározott egyéb 
minimális feltételek.  

3. 

 

A jelen pályázat garanciát biztosít az új berendezések beszerzéséhez jóváhagyott hitelekre az 

alábbi gazdasági tevékenységek területén:  

 termelés és feldolgozás 

 idegenforgalom 

 termelési szolgáltatások. 
 

Berendezésnek az a berendezés minősül, amelynek használati ideje meghaladja az egy évet, és 

egyedi beszerzési ára a berendezés beszerzésének idején meghaladja a köztársaságban a 



munkavállalónkénti átlagos bruttó bért - az illetékes köztársasági statisztikai szerv által közzétett 

utolsó adatok szerint. 

 

A jelen pályázat szerint nem fogják finanszírozni a személygépkocsik, a vendéglátó ipari 

létesítmények (kávézók), kereskedelmi létesítmények, kaszinók, dohánygyártás vagy 

dohányforgalmazás berendezését, valamint a hazai és a nemzetközi egyezmények és szerződések 
szerinti tiltott áru gyártását és forgalmazását, valamint szolgáltatásokat. 

 

4. 

 

A jelen pályázat szerint a garanciákat a banknak a hitel 80%-ig terjedő összes követelésének 

összegére adják ki (az alapadósság rendes kamattal és az esetleges késedelmi kamattal 

megnövelve), az alábbi feltételekkel: 

 

1. Hitelek euróban 

 

 a jóváhagyott hitel összege: a hitelképességgel összhangban legalább 5000,00 euró és 

legfeljebb 100 000,00 euró dinárellenértékben - a SZNB hivatalos középárfolyama szerint 

a hitel használatba adásának napján, 

 a hitel a finanszírozandó beruházás szükségleteire összesen jóváhagyott hitelből 
forgóeszközökre legfeljebb 30%-ig használható, 

 a hitel törlesztési ideje 6 évig terjed, 

 a türelmi idő: 12 hónap, amely időszak beleszámítódik a hitel törlesztésének határidejébe 

(a kamatot a kedvezményes időszak alatt is felszámolják és megfizettetik), 

 névleges kamatláb: változó 5,95%-ig + 6M Euribor vagy 5,95%-ig + 3M Euribor, 

vagy fix 6,5 %-ig, 

 a hitel használatba adása: átutalással az eladó számlájára az elő-számla alapján, az 
SZNB hivatalos középárfolyama szerint a jóváhagyott hitel eszközeinek kibocsátása 

napján, vagy az ügyfél számlájára a kötelező rendeltetésszerű figyelemmel kísérésével, 

 a hiteltörlesztés: a türelmi idő leteltével egyenlő havi, háromhavi, félévi vagy évi 
annuitásban/részletekben az ügyfél alaptevékenységétől függően, a Szerb Nemzeti 

Banknak a fizetés napján érvényes középárfolyama szerinti dinárellenértékben,  

 a bank a hitel feldolgozására maximálisan a jóváhagyott hitel 1%-áig, egy összegben 
előre fizettet meg díjat,  

 A hitel idő előtti törlesztése: 0%. 

 

2. Hitelek dinárban 

 Az Alap a dinárban jóváhagyott hitelekre is jóváhagy garanciákat a bankok 

üzletpolitikájával összhangban.  

 

5. 

 

A pályázónak a bank és az Alap iránti esedékes kötelezettségei rendszeres teljesítésének 

biztosítékként az alábbiakat is biztosítani kell: 

 saját biankó váltókat, 

 a közvetlen adósságvállalás meghatalmazását, 

 a kapcsolt személyek társadósság vállalását,  

 az alapítók/tulajdonosok személyes váltóját,  



 elsőrendű jelzálog a jóváhagyott hitel teljes összegéhez képest (alapösszeg) a terhelés 
nélküli mezőgazdasági birtokra legalább 1:1,3 arányban, vagy a lakás/üzleti létesítményre 

legalább 1:1,5 arányban a Bank javára (alapadósság rendes kamattal és esetleges 

késedelmi kamattal növelve) és az Alap javára (alapadósság rendes kamattal és esetleges 

késedelmi kamattal, valamint a garancia kiadásának térítésével növelve), a garancia 

százalékával arányosan, vagy 

 elsőrendű jelzálog a jóváhagyott hitel teljes összegéhez képest (alapösszeg) a terhelés 

nélküli mezőgazdasági birtokra legalább 1:1,3 arányban, vagy a lakás/üzleti létesítményre 

legalább 1:1,5 arányban az Alap javára (alapadósság rendes kamattal és esetleges 

késedelmi kamattal, valamint a garancia kiadásának térítésével növelve), valamint 
másodrendű jelzálog a terhelés nélküli mezőgazdasági birtokra, a jóváhagyott hitel 

összegéhez képest legalább 1:1,3 arányban, vagy a lakás/üzleti létesítményre a garantált 

teljes értékéhez képest legalább 1:1,5 arányban, a Bank javára (alapadósság rendes 

kamattal és esetleges késedelmi kamattal növelve). 

 

A Bank, az Alap és az ügyfél az esedékes kötelezettségek rendes törlesztését biztosító egyéb 

eszközöket is megállapíthatnak. 

 

6. 

 

Jutalék a garancia kiadásáért: a garancia névleges összegének évi 0,5%-a, és a garancia kiadása 
előtt kell kifizetni. Minden soron következő jutalékot éves szinten számolna el, a folyó év 

szeptember 1-jétől 15-ig, a garantált adósság megmaradt részére, majd az elszámolás – számla 

átvételétől számított 10 napon belül kell kifizetni. 

 

A Pályázati költségek fedezése címén, a pályázó 6000,00 dinárt köteles befizetni a Vajdaság AT 

Garanciaalapjának következő folyószámla számára: 160-118074-98. 

 

A pályázat a garanciapotenciál felhasználásáig nyitott marad. 

 

A hitel és garancia jóváhagyása iránti kérelem a csatolt dokumentációval benyújtható a 
Vajdaság AT területén lévő és az Alappal együttműködési szerződést megkötött bankok minden 

üzleti kirendeltségében. 

 

A hiányos és késve érkező hitel iránti kérelmeket nem vesszük figyelembe. 

 

A garancia odaítélése során prioritást azon kérelmező élvez, akinek projektje fejletlen község 

területén valósul meg, vagy pedig olyan törpe-, kis- vagy középvállalkozás, amelynek alapítója 

vagy többségi tulajdonosa nő.  

 

A jelentkező lap, valamint a pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás munkanapokon a 

Garancialapnál, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., 6. emeleten (Master centar Novosadskog 
sajma) és a (021) 489-37-00 telefonszámon, vagy a hitelező bank fióintézeteiben és 

kirendeltségeiben kapható.  

 

A pályázat szövege és jelentkezési lap, a jelentkezéshez csatolandó nélkülözhetetlen 

dokumentáció, a jelzálog létrehotásához szükséges dokumentáció, valamint a hitelnyújtó 

bankok jegyzéke megjelent a Vajdaság AT Garanciaalap következő honlapján: 

www.garfondapv.org.rs  

 

http://www.garfondapv.org.yu/


 

 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 

DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

STÁTUS ÉS EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ 
 

Gazdasági társaságok, vállalkozások és mezőgazdasági szövetkezetek: 

 

 kérelem (a hosszú lejáratú hitel jóváhagyása iránt, az Alap garanciát jóváhagyó 
pályázatára való jelentkezési lappal), 

 a berendezést eladó elő-számlája euróban vagy dinárban kimutatva, ha a kérelem 

dinárhitelre vonatkozik, 

 üzleti terv, 

 az SZNM Hitelirodájának aláírt és hitelesített jóváhagyása,  

 az utolsó két évi teljes körű pénzügyi beszámolók fénymásolata, 

 bruttó mérleg a bankok eljárásaival összhangban és a legutóbbi éves számla specifikáció, 

valamint az alábbi számlák bruttó mérlegének napján: tőkerészvétel, hosszú lejáratú 

hitelek, hazai vevők, külföldi vevők, zsírószámlák, hazai beszállítók, külföldi beszállítók, 

rövid lejáratú hitelek, állóeszközök, 

 a konszolidált hitelesített pénzügyi jelentések fénymásolata, ha a kérelemmel együtt a 
jelentkező más kapcsolt személyek csoportjához tartozik, amelyeknél fennáll a szóban 

forgó jelentések készítésének kötelezettsége, 

 a hitelnyújtó bank folyószámlája aláírási címpéldány kartonjának fénymásolata, 

 azon más bankok bizonylatai, amelyek számláját vezetik, az előző és a folyó évben a 
kérelem benyújtásáig megvalósított forgalomról és a dinár- és devizaszámlák átlagos 

állásáról,  

 alapító okiratának és alapszabályának fénymásolata, 

 a gazdasági alanynak a Gazdasági Regiszterek Ügynökségénél való bejegyzéséről szóló 

végzésének fénymásolata, 

 a képviseletre feljogosított személyek hitelesített aláírása (OP űrlap) és a képviseletre 
meghatalmazott személyek kinevezéséről szóló határozat, 

 az adóazonosító szám odaítéléséről szóló aktus fénymásolata, ha az adóazonosító számot a 
nyilvántartásról szóló határozat nem tartalmazza, 

 a Mezőgazdasági Birtokok jegyzékéből való kivonat fénymásolata, 

 az Adóhivatal által kiadott bizonylat (vállalkozók) az adókötelezettség és más 
közbevételek után járó kötelezettségek kiegyenlítéséről, 

 az üzleti célokra használt állóeszközök jegyzéke – birtoklásról szóló bizonyítékok, ha az 
állóeszközöket nem a cég nevén vezetik, 

 az Adóhivatal igazolása az adó- és egyéb közbevételek szerinti kötelezettségek 
teljesítéséről, 

 a tulajdonos és a képviselettel megbízott személyek személyi igazolványának 

fénymásolata (vagy a leolvasóval kinyomtatott másolat), 

 nyugta a pályázat költségeinek befizetéséről, 

 nyilatkozat a kapcsolt személyekről (bank/Alap formanyomtatványa). 



A ZÁLOGJOG LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ: 

 

A zálogjog létesítéséhez szükséges dokumentáció: 

 

 telekkönyvi kivonat azokhoz az ingatlanokhoz, amelyek azon a területen vannak, ahol 
telekkönyvek vannak érvényben, vagy az ingatlan-nyilvántartó illetékes szolgálata által 

kiadott ingatlanlap másolat azokon a területeken, ahol ingatlan-nyilvántartás, azaz teljes 

bejegyzés létezik a vonatkozó jogszabály szerint, 

 

 valamennyi ingatlan tulajdonos, illetve társtulajdonos természetes személy személyi 
igazolványának fénymásolata (mindkét oldal), vagy a chippel ellátott igazolványa 

kivonatának másolata, vagy a közigazgatási szerv határozata az ingatlan jelzáloggal való 

ellátásáról (ha a tulajdonos jogi személy), ha pedig a zálogadó más jogi személy a 

gazdasági alanynak a Gazdasági Regiszterek Ügynökségénél való bejegyzéséről szóló 

végzés, alapszabály, illetve alapítói okirat az OP űrlappal, 1 

 

 az ingatlantulajdonos házastársa, illetve a társtulajdonos házastárs személyi 

igazolványának fénymásolata (mindkét oldal), vagy a chippel ellátott személyi igazolvány 

leolvasóval kinyomtatott másolata (ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy), 

 

 az ingatlan piaci értékének az Igazságügyi Minisztérium határozata alapján az állandó 

bírósági szakértők nyilvántartásában a mezőgazdaság területére felhatalmazott bejegyzett 

bírósági szakértő általi értékbecslése vagy az ingatlan piaci értékének az Adóhivatal 

általi értékbecslése. 

 

HITELEZŐ BANKOK LISTÁJA 
 

1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 
2. AIK BANKA AD NIŠ 

3. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 

 


