Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy kidolgozásra került a Garantiqa Krízis Garanciaprogram a COVID-19
terjedésének következtében kialakuló vállalati fizetési nehézségek és likviditási problémák
kezelése a vállalati működőképesség visszaállítása és megőrzése érdekében, mely kedvező
díjazású készfizető kezességvállalás lehetőségét biztosítja KKV és nagyvállalati ügyfelek
esetében.
A Hirdetmény Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos módosítások:
-

a kezességvállalás díja, az ügyfél által fizetendő díj KKV-k esetében a hitelösszegre
vetítetten és díjtámogatással csökkentett összegben 0,25%-1,0%, míg nagyvállalatok
esetében hitelösszegre vetítetten és díjtámogatással csökkentetten 0,5%-2,00%,

-

a kezességvállaláshoz 1%-os díjtámogatás kapcsolódik, mind KKV-k, mind
nagyvállalatok esetében,

-

a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt kezesség és a felszámított
díjak nem tartalmaznak kimutatandó állami támogatást (nem csökkentik a de
minimis keretet),

-

a megállapodásos („dobozos”) termékek tekintetében egységesen 250 millió Ft
kezességvállalási összegű limit került bevezetésre egy adós, illetve az ún. kötelező
kezes vonatkozásában. A Garantiqa Krízis Garanciaprogramra alkalmazott limit(ek)
az általános limiteken felül értendő(ek).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogram szabályai
alapján a programban vállalt kezességek prolongációjára van lehetőség, a korábban
a programban vállat kezesség nem váltható ki a program újabb kezességével. Erre
az általános szabályok alapján kerülhet sor, így a de minimis, illetve a
csoportmentességi körben.

Egyéb módosítások:
-

MFB Zrt. által viszontgarantált ügyletekhez kapcsolódó díjkedvezmény általános
megfogalmazása. Pontosításra került a szövegezés.
A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018.
(XII. 21.) Korm. határozat módosított rendelkezése alapján az addicionalitás
követelménye kikerült az általános díjtámogatási feltételek közül.
A legfeljebb tizenöt év futamidejű éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy
évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új
hitelek és hitelkiváltások esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű
garanciadíj-támogatásra jogosultak a KKV-k.
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-

A 2019. október 8-tól visszavonásig meghirdetett AKCIÓS DÍJ visszavonásra kerül
azzal, hogy 2020. május 13-át követően benyújtásra kerülő (benyújtásnak a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-hez a kérelem első benyújtását kell tekinteni) készfizető
kezességvállalási kérelmek, valamint az azok alapján létrejövő készfizető
kezességvállalás vonatkozásában már nem alkalmazandók.

Budapest, 2020. április 29.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
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