
Új Magyarország Mikrohitel

Közvetítői kommunikáció



KommunikációKommunikáció

� Tájékoztató honlap: 

- MV Zrt. oldal bemutatása: www.mvzrt.hu

� Partnereink Közvetítői Szerződés szerinti kommunikációs 

kötelezettségei 

� Kiemelten:

- hirdetések kötelező arculati elemei

- kommunikációs egységcsomagok továbbítása
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A hitelfelevőkkel kötött hitelszerződés tartalmazza az UMFT logótpár

Az elvégzett kommunikációs tevékenységről félévente beszámoló készítése és megküldése az MV Zrt. 
részére.

Elektronikus hírlevélben Termék arculat használata (amennyiben van hírlevél).

Plakát elhelyezése az ügyféltérben jól látható helyen vagy a tájékoztató A4-es tábla elhelyezése az ügyféltér 
bejáratánál („Új Magyarország Mikrohitel igénylő pont”).

Kommunikációs és marketing illetve termékismertető anyag gyártásának írásos, lefűzött jóváhagyása az MV 
Zrt. Részéről (amennyiben készült a Termékkel kapcsolatos nyomtatott Kommunikációs anyag).

A honlapon feltüntetendő:
Kötelező mondat: „A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.”
UMFT logópár

Az Új Magyarország Mikrohitel (Termék) ismertetése a közvetítő honlapján, UMFT logó használatával, jól 
látható helyen, főoldalon (vagy a termékleíráshoz vezető link a főoldalon).

Partnereink Közvetítői Szerződés szerinti kommunikációs kötelezettségei.
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Új Magyarország Mikrohitel hirdetések arculati elemei

Kötelező elemek:

1. EU-s logópár (UMFT logó+EU zászló) a hirdetés minden oldal alján elhelyezve

2. kötelező mondat a hirdetés szövege alá, a logópár mellé (a betűméret lehet kisebb a szövegben 

használtnál): 

„A hirdetésben szereplő Új Magyarország program az Európai Unió

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.”

3. A hirdetést előzetesen (gyártás/megjelentetés előtt) jóváhagyásra kérjük megküldeni Zalán Helga 

részére, csak az elfogadott/javított Új Magyarország Mikrohitel hirdetések publikálhatóak

4. A hirdetés (plakát, újság, rádió, tv) archiválása szövegkörnyezetben (fotó, szkennelés, másolás) és 

megküldése az MV Zrt. részére



Közvetítői kommunikációs egységcsomagok

A csomag tartalma:

1 db A4-es projekt emlékeztető tábla

3 db A4, A5, 10*13 cm-es méretben öntapadós matrica

MV Zrt. Közvetítőinek biztosítja:

- Az Új Magyarország Mikrohitel felvevők tájékoztatási 

kötelezettségének eleget tevő kommunikációs egységcsomagot, s 

annak pótlását megadott időközönként

- A folyamatot (továbbítás, utángyártás) szabályozó eljárásrendet 

Közvetítő partnereink feladata:

-Gondoskodni a csomag eljuttatásáról a hitelfelvevőkhöz az 

egységcsomagok szerződéskötéskor történő átadásával az újabb 

ügyfelei számára (lsd. Közvetítői Szerződés - Kommunikációs 

kötelezettségek, alapkövetelmények). 
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További információTovábbi információ

� Kommunikációs kötelezettségekkel kapcsolatban részletes eligazítást ad a 

Közvetítői Szerződés

� További Új Magyarország Mikrohitellel kapcsolatos kommunikációs 

kérdésekkel 

Zalán Helgához (zalan.helga@mvzrt.hu) valamint 

Erdősy Zsuzsannához (erdosy.zsuzsanna@magzrt.hu) lehet fordulni



Köszönöm a figyelmet!


