
Miért érdemes igénybe venni 
a KITE HITEL IRODA szolgáltatását?

 Ị KITE Zrt. a rendelkezésre álló keretek erejéig 2,5%-os 
kamatozású NHP forrást biztosít a KITE-s új gépvásár-
lás finanszírozására 2017-ben is. MNB előírás szerint 
a finanszírozási szerződést legkésőbb 2017.03.31-ig 
kell megkötni, számlázás és folyósítás határideje pedig 
2017.12.15.

 Ị Finanszírozási szaktanácsadóink gyakorlata és képzett-
sége garancia arra, hogy megtalálja a vállalkozása szá-
mára optimális finanszírozási megoldást.

 Ị A finanszírozási ügyintézés gondját levesszük a Partne-
rek válláról, gyors, egyszerű és kényelmes ügyintézést 
biztosítunk, a finanszírozási folyamat teljes körű mene-
dzselését vállaljuk.

 Ị Önerő rendezése, ha készpénz nem áll rendelkezésre, 
lehetséges használtgép beszámítással vagy terménnyel 
is.

 Ị Nagyobb értékű gépek, gépcsomagok estén lehetősé-
get biztosítunk a gépár forintban történő rögzítésére, 
így a Partner a gépvásárlását mentesíteni tudja a vételár 
kifizetéséig esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen árfo-
lyammozgásoktól.

 Ị Igény esetén a finanszírozási konstrukcióba beépíthető 
a finanszírozás futamidejére szóló teljes körű vagyon-
biztosítás is, ha ezt az opciót választja, nem kell külön 
biztosítási szerződéskötéssel és külön havi rendszeres 
díjfizetéssel bajlódnia.

Az Ön KITE finanszírozási szaktanácsadója:

Elérhetőségeink:
Magyary Péter 2370 Dabas, Zlinszky major Tel: 30/560-4166 

Fucskó Éva 4181 Nádudvar, Bem J.u.1. Tel: 30/572-1058

Tóth Gábor 7831 Pellérd, Külterület 0140/12 hrsz. Tel: 30/935-5614

Kis Edit 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69. Tel: 30/377-7001

Látogassa meg honlapunkat!       
www.kite.hu
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.02.15-ig szerződött új gépekre, rendelkezésre álló kereteink erejéig.

    NHP
   LAST 
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* NHP fnanszírozás a 2017.02.15-ig szerződött új gépekre, rendelkezésre álló kereteink erejéig.



HITELIRODA

A KITE HITEL IRODA feladata a KITE-től gépet és más beru-
házási termékeket vásárló Partnerek finanszírozási igényei-
nek kiszolgálása közvetített finanszírozási termékekkel, ami 
a finanszírozási folyamat teljes körű menedzselését jelenti.

 Ị 100 Md Ft értékű gépfinanszírozás 
lebonyolítása (2010-2016)

 Ị 2000 elégedett partner

 Ị 2016-ben 60%-os részesedés teljes  
KITE gépforgalmon belül

A KITE HITEL IRODA a hitelintézetekről és pénzügyi vállalko-
zás-okról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti többes 
ügynöki tevékenységet végez, MNB engedély száma: EN-I-
698/2010. 

A KITE HITEL IRODA több mezőgazdasági gépfinanszírozás-
ban jártas pénzintézettel dolgozik együtt, ennek megfelelő-
en hatékony segítséget tud nyújtani a KITE-től gépet vásárló 
Partnerek részére gépfinanszírozási igényeik megoldására.

Választható finanszírozási formák:
 Ị Zártvégű pénzügyi lízing,
 Ị Nyíltvégű pénzügyi lízing,
 Ị Operatív lízing (bérlet),
 Ị Kölcsön (pályázatokhoz kapcsolódó beruházásoknál).

Minimális önerő: új gépek esetén a nettó gépérték 27%-a, 
használt gép esetén a gép évjárat függvényében 37-50%, az 
önerő a konstrukcióra vonatkozó ÁFA-t is tartalmazza.
Finanszírozás bázisa: HUF vagy EUR
Futamidő: 1-5 év (egyedi elbírálással hosszabb futamidő is 
lehetséges)
Fizetési ütemezés:
 Ị Évi kétszeri díjfizetés
 Ị Szezonális negyedéves díjfizetés
 Ị Egyenletes havi vagy negyedéves törlesztés

Finanszírozható eszközök: KITE által értékesített új és 
használt mezőgazdasági és környezetápolás technikai gé-
pek és berendezések teljes köre.

 

1. Finanszírozási konstrukció kiválasztása. A finanszí-
rozandó gép kiválasztását követően a területileg illeté-
kes finanszírozási szaktanácsadó felveszi a kapcsolatot 
a Partnerrel, felméri a finanszírozási igényt és a Partner-
rel közösen konzultálva kiválasztják a Partner számára 
optimális és elérhető finanszírozási konstrukciót (öne-
rő, devizanem, futamidő, díjfizetés gyakorisága stb).

2. Ajánlatadás. Finanszírozási szaktanácsadó - az egyez-
tetett konstrukciós paraméterek alapján - Partner ré-
szére, amennyiben a piacon elérhető 3 Finanszírozó 
indikatív ajánlatát küldi meg, melyek közül a Partner 
kiválasztja az általa kedvezőnek ítélt ajánlatot.

3. Kérelmi dokumentáció összeállítása. Partner, a szá-
mára megküldött Kérelmi Adatlap alapján összeállítja 
a hitelbírálathoz szükséges kérelmi dokumentációt és 
visszajuttatja a KITE HITEL IRODA finanszírozási szak-
tanácsadójának. Igény esetén a kérelmi dokumentáció 
összeállításában segítséget nyújtunk. Finanszírozó felé 
csak ellenőrzött, korrekten összeállított finanszírozási 
dokumentációt továbbítunk.

4. Hitelbírálat. Finanszírozási szaktanácsadó értesíti a 
Partnert a Finanszírozó kockázati döntéséről.

5. Önerő rendezése. A hitelbírálat szerinti önerőt a Part-
ner közvetlenül KITE-hez fizeti be, az önerő rendezése a 
szerződéskötés előfeltétele. Önerő rendezése történhet 
készpénzzel, használtgép beszámítással, terménnyel 
vagy ezek kombinációjával.

6. Szerződéskötés. A Finanszírozó által elkészített finan-
szírozási szerződéseket a KITE HITEL IRODA finanszí-
rozási szaktanácsadója a Partnerhez aláírásra kiviszi, a 
Finanszírozó által is aláírt ügyfél példányt a Finanszírozó 
küldi meg a Partner részére.

7. Folyósítás. Finanszírozó a finanszírozási szerző-
dés szerint a finanszírozott összeget közvetlenül a  
KITE-nek utalja át. 

PARTNER KÖZPONTÚ, KÉNYELMES ÜGYINTÉZÉS

A KÖZVETÍTETT FINANSZÍROZÁSI FORMÁK  
ÉS JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

KITE HITELIRODA


