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KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ 
FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ  
A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára  
 
 

 

Eszközvásárlás OEP támogatással - 
Megkerestük Önnek a Prémium Megoldást! 
 
 
Jelenleg a leggyorsabb lehetőség praxisunk eszközeinek fejlesztésére az OEP  
által utalt havi 50.000 Forintos támogatás, 30 hónapon keresztül. 
 
Ha nem szeretne saját forrást felhasználni a vásárláshoz, szeretnénk a 
figyelmébe ajánlani egy optimális hitel - MEGOLDÁST:  
 
Az UniCredit Bank Praxis Plusz Hitelét, amely gyorsan lehívható, nem igényel 
ingatlanfedezetet, speciálisan az eszköztámogatáshoz lett kialakítva. 
 
Így pontosan annyiba fog kerülni önnek a beruházás, amennyit támogatásként 
kap! 
 
Amennyiben szeretné gyorsan, kényelmesen és biztonságosan lebonyolítani az    

 eszközvásárlását és hitelfelvételét, a Prémium Megoldás Iroda szívesen   
 rendelkezésére áll. 

 
 A hitel feltételeiről és a megvásárolható eszközökről a következő oldalakon   
 tájékozódhat. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
JANUÁR 

Hívjon minket, keressen minket, kérdezzen tőlünk! 
 
Hegyi Henrik D. 
+36 30 229 1630 
hegyi.henrik@premiummegoldas.hu 
 
Prémium Megoldás Kft. 
4400  Nyíregyháza, Zrínyi Ilona út 3-5., 4. emelet 405. 
(a Sétáló utcában) 

mailto:hegyi.henrik@premiummegoldas.hu
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PRAXIS PLUSZ HITEL 

HITEL ÖSSZEGE: Minimum 600.000 Ft maximum 1.500.000 Ft, a 
támogatási szerződésben szereplő – még 
igénybe nem vett – támogatás összegével 
megegyezően 

IGÉNYLŐK KÖRE: Háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátásban 
fogorvosi tevékenységet folytató vállalkozások 

IGÉNYBE VÉTELI LEHETŐSÉG: 
 

Megvásárolandó eszköz(ök)  
számlájának/számláinak vagy azonos bizonyító 
erejű számviteli dokumentum(ok) eredeti 
példányának/példányainak bemutatása és 
lehívólevél benyújtása alapján, illetve a 
216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően – szükség szerint nyilatkozat az 
eladótól a tulajdonosi szerkezetére 
vonatkozóan. 

HITEL DEVIZANEME: HUF 

FUTAMIDŐ: A hitel futamideje az igényelt és 
előfinanszírozásra kerülő támogatás 
futamidejéhez igazodik: min. 12, legfeljebb 30 
hónap. 

HITEL KAMATA:  1 havi BUBOR + évi 5% 
(2011-12-13-án az 1 havi BUBOR: 6,67%)  

KAMATFIZETÉS: havonta 

TŐKETÖRLESZTÉS: Havi tőketörlesztéses formájú hitel, a fennálló 
tőke-, valamint adott esetben kamattartozás 
havonta a támogatás összegével csökken (a 
támogatás engedményezésével). 

HITELBÍRÁLATI DÍJ: 30.000,-Ft 

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK: évi 1 %, az igénybe nem vett keretösszegre 
vetítve 

FOLYÓSÍTÁSI JUTALÉK: egyszeri 1 % 

KEZELÉSI KÖLTSÉG ÉVEN TÚLI HITELEK 

ESETÉBEN: 
egyszeri 1 % 

HITELKERET HOSSZABBÍTÁSI DÍJ: 0,5%, min. 50.000,- Ft 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI DÍJ:  50.000,- Ft / módosítás 
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Biztosítékok: 
 Inkasszójog a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláira vonatkozóan 
 Támogatás csendes engedményezése 
 Vagyonbiztosítás a hitel tárgyát képező, bruttó 1 M Ft-os vételárat meghaladó értékű eszköz(ök)re, 

bankra történő engedményezéssel 
 A praxisjogot tulajdonló orvos készfizető kezessége. Abban az esetben szükséges, ha a hitelfelvevő 

társasági formája Nyrt., Zrt., Kft., illetve ha a praxisjog tulajdonosa nem a Bt. beltagja. A készfizető 
kezességvállalási szerződést nem szükséges közokiratba foglalni. 

 
Hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok: 

 Egyszerűsített hitelkérelmi adatlap 
 Támogatási jogosultságot igazoló dokumentumok 
 Aláírt támogatási szerződés az OEP-től 
 A megvásárolni kívánt eszközre vonatkozó leírás, hivatalos árajánlat és – a kormányrendelet előírásainak 

megfelelően – szükség szerint nyilatkozat az eladótól a tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan 
 2009, 2010 évi beszámoló/adóbevallás 
 2010 év végi főkönyv/naplófőkönyv 
 friss, 3 hónapnál nem régebbi főkönyv/naplófőkönyv 
 30 napnál nem régebbi, pénzügyi sarokszámokkal bővített és együttes NAV 0-s igazolás 

 
Ha nem számlavezetett ügyfél, a fentieken kívül az alábbiak: 

 Alapító okirat/társasági szerződés (másolat) 
 Társas vállalkozás esetén a praxisjoggal rendelkező orvos adóigazolvány, személyi igazolvány és 

lakcímkártya másolata 
 Társas vállalkozás képviselőjének személyazonosító okmányai (másolat) 
 Aláírási címpéldány(ok) (másolat) 
 Egyéni vállalkozó orvos hiteligénylő személyi igazolvány, lakcímkártya másolata 
 Egyéni vállalkozó orvos hiteligénylő adóigazolvány másolata 
 Utolsó 1 havi bankszámlakivonat (eredeti) 
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ESZKÖZÖK Az eszközért maximálisan 
elszámolható összeg 

Doppler-készülék 140 ezer Ft 
CRP vizsgáló készülék 400 ezer Ft 
hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, 
coagulometer stb.) 1 

200 ezer Ft 

vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép 1,5 millió Ft 
peak flow meter 20 ezer Ft 
inhalátor 44 ezer Ft 
spirometer 310 ezer Ft 
pulzoximéter 80 ezer Ft 
kilégzett levegő CO mérő 1 70 ezer Ft 
EKG készülékek* 1 1 millió Ft 
praxis Holter 1 1,5 millió Ft 
Defibrillátor 1 1 millió Ft 
ABPM* 1 200 ezer Ft 
Szűrőaudiometer 1 310 ezer Ft 
Tens-készülék 1 100 ezer Ft 
rendelői számítógép rendszer** 600 ezer Ft 
többfunkciós vezetékes és mobiltelefon* 200 ezer Ft 
sürgősségi táska 400 ezer Ft 
2 l-es oxigénpalack * 50 ezer Ft 
 
*    Több darab is beszerezhető. 
**    Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas 
nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlő, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi 
és védőnői) és felhasználói szoftver, külső adattároló, és az itt felsoroltak hordozható változatai 
(például: laptop). 
1    Többségi magyar vagy kizárólag magyar tulajdonban levő gyártó cég terméke támogatott. 
 

ESZKÖZLISTA - HÁZIORVOSOKNAK 
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ESZKÖZÖK Az eszközért maximálisan 
elszámolható összeg 

mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa 1 600 ezer Ft 
fogászati kezelő egység 1,5 millió Ft 
fogászati kézidarabok 600 ezer Ft/db 
kompressor, exhaustor 1,5 millió Ft 
kéziműszer*, fogó* 1 30 ezer Ft/db 
műszertartó fiók betét 1 20 ezer Ft 
higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó) 200 ezer Ft 
műszerkocsi* 200 ezer Ft 
fogászati rtg. (digitális), OP 1,5 millió Ft 
rtg. film és szenzortartó 60 ezer Ft 
rtg. kötény 70 ezer Ft 
rtg. szék 60 ezer Ft 
rtg.-film digitalizáló 1 millió Ft 
hőlégsterilizátor, autokláv 1 1,5 millió Ft 
Gyorssterilizáló 1 1,5 millió Ft 
UH tisztító berendezés 200 ezer Ft 
automata kézidarab tisztító 600 ezer Ft 
sterilizáló konténer 60 ezer Ft 
desztillált víz előállító 150 ezer Ft 
fóliahegesztő 250 ezer Ft 
rendelői mélyhúzógép 300 ezer Ft 
lenyomatkeverő gép 500 ezer Ft 
tömőanyag-keverőgép 450 ezer Ft 
apexlocator 400 ezer Ft 
intraorális kamera 300 ezer Ft 
endomotor (multifunkciós) 700 ezer Ft 
gépi depurátor 900 ezer Ft 
kéziműszerélező gép 400 ezer Ft 
rendelői homokfúvó 400 ezer Ft 
polimerizációs lámpa 700 ezer Ft 
elektrokauter/UH radiosebészet 1 1,5 millió Ft 
Diódalézer 1 1,5 millió Ft 
caries és plakk dg. készülék 1,5 millió Ft 
digitális fogszín meghatározó készülék 450 ezer Ft 
ózonkészülék 600 ezer Ft 
orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa 100 ezer Ft 
éberszedáló berendezés 1,5 millió Ft 
rendelői számítógép rendszer** 600 ezer Ft 
betegnyilvántartási, kezelési program 1 millió Ft 
 

ESZKÖZLISTA - FOGORVOSOKNAK 


