Hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok
I. Alapdokumentumok
Társas vállalkozás esetén
Hatályos egységes szerkezetű Társasági szerződés / Alapító okirat / Alapszabály (másolat)
Aláírási címpéldány / ügyvéd által készített aláírás minta (eredeti)
Ügyvezető(k), készfizető kezes(ek), zálogkötelezett(ek), egyéb kötelezett(ek) személyi igazolványának,
lakcímkártyájának és adókártyájának másolata (hozzájárulással és aláírással ellátva)
Egyéni vállalkozás/őstermelő esetén
Vállalkozói igazolvány /őstermelői igazolvány (értékesítési betétlap is) (másolat)
Családi gazdaságról szóló határozat – amennyiben van
Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata (hozzájárulással és aláírással ellátva)
II. Működésre vonatkozó dokumentumok
30 napnál nem régebbi részletes adószámla-kivonat (1 évre visszamenőleges)
Átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről (másolat)
Működési engedély (másolat) - ha nem engedélyköteles, ügyfél nyilatkozata szükséges
Környezetvédelmi dokumentáció (másolat) – amennyiben hatástanulmány vagy engedély szükséges
III. Pénzügyi dokumentumok
Alakuló (nincs lezárt éve) és kezdő (kevesebb, mint két teljes lezárt évvel rendelkező) vállalkozások esetén
Társas vállalkozás esetén
-

a meghatározó (25% feletti) tulajdonosok utolsó két évi magánoldali SZJA bevallása (aláírva)

-

a meghatározó (25% feletti) tulajdonosok magánoldali adószámla-kivonata

-

kezdő vállalkozás esetén teljes lezárt évi beszámoló (cégszerűen aláírva)

-

tárgyévi friss (t-2 hónap) főkönyvi kivonat (cégszerűen aláírva) – amennyiben van

Egyéni vállalkozás/őstermelő esetén
-

az egyéni vállalkozó/őstermelő utolsó két évi magánoldali SZJA bevallása (aláírva)

-

az egyéni vállalkozó/őstermelő magánoldali adószámla-kivonata

Működő (legalább két teljes lezárt évvel rendelkező) vállalkozások esetén
Társas vállalkozás esetén
-

Utolsó két teljes lezárt évi beszámoló (cégszerűen aláírva)

-

Beszámolókat alátámasztó főkönyvi kivonatok (cégszerűen aláírva)

-

tárgyévi friss (t-2 hónap) főkönyvi kivonat (cégszerűen aláírva)
EVA/KIVA/KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság esetén az adóhatósághoz benyújtott,
utolsó két évi bevallás (cégszerűen aláírva)
Egyéni vállalkozás/őstermelő esetén
-

Utolsó két évi SZJA bevallás (aláírva)
EVA/KIVA/KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetén az adóhatósághoz benyújtott,
utolsó két évi bevallás (cégszerűen aláírva)

IV. Saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum
Bankszámlakivonat / banki igazolás / tagi kölcsön szerződés / megkezdett beruházás esetén a pénzügyi
ráfordítás igazolása (másolat)
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V. A megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó dokumentumok
Ingatlanvásárlás esetén
-

szándéknyilatkozat / adásvételi (elő)szerződés vagy szerződéstervezet
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti) / Megbízás az MMH Zrt. részére a tulajdoni lap
(teljes másolat) lekérdezésére
90 napnál nem régebbi, Társaságunk által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés

Ingatlan építés, felújítás esetén
-

érvényes árajánlat (eredeti)
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti) / Megbízás az MMH Zrt. részére a tulajdoni lap
(teljes másolat) lekérdezésére
építési engedély (másolat) – ha nem engedélyköteles, ügyfél nyilatkozata szükséges

-

műszaki tervdokumentáció (másolat)

Eszközvásárlás esetén
-

érvényes árajánlat (eredeti)
használt eszköz esetén
az eszköz tulajdonjogára vonatkozó igazolás
90 napnál nem régebbi, Társaságunk által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés

Amennyiben a projekt osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kerül megvalósításra, csatolni kell a
tulajdonostársak között közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett használati megállapodást és az
ahhoz tartozó megosztási vázrajzot.
VI. Egyéb hitelkérelmi dokumentumok
Refinanszírozási kérelmi csomag (eredeti, 2 példány)
Üzleti terv (eredeti)
Jövedelmi kérdőív - alakuló és kezdő vállalkozások esetén (eredeti)
Megbízás az MMH Zrt. részére a cégkivonat / tulajdoni lap (teljes másolat) lekérdezésére (eredeti)
Átláthatósági nyilatkozat (eredeti)
Meghatalmazás, amennyiben Adós nevében pénzügyi tanácsadó jár el (eredeti)
A hitelbírálat függvényében további dokumentumok bekérése lehetséges.
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