Tisztelt Partnerünk!

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kétlépcsős hatályba lépéssel módosítja a hitelhez, a
garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető
kezességvállalásról szóló Üzletszabályzatát, valamint az együttműködési megállapodások
keretében létrejött hitelhez, garanciához és pénzügyi lízinghez kapcsolódó
Üzletszabályzatát.
A módosítás okai:
1. Beváltási eljárás felfüggesztése esetén a folytatás kérelmezésére vonatkozó
határidő megállapítása
2. A Garantiqa által a kezességvállalással kapcsolatosan fizetendő díjakról
kiállított dokumentum elnevezésének módosulása
3. Garantiqa Krízis Garanciaprogramot érintő módosítások

1. A beváltási eljárás felfüggesztése esetén a folytatás kérelmezésére vonatkozó
határidő megállapítása
A Garantiqa üzletszabályzatai jelenleg nem tartalmaznak határidőt a beváltási eljárás –
partner pénzügyi intézmény kérésére történő – felfüggesztése esetére, a folytatás iránti
kérelem előterjesztésére. Ezért a beváltásra nyitva álló határidőhöz hasonlóan – 3 hónapos
határidő került meghatározásra a beváltási eljárás folytatásának kérelmezésére.

2. A Garantiqa által a kezességvállalással kapcsolatosan fizetendő díjakról
kiállított dokumentum elnevezésének módosulása
A Garantiqa a Számviteli és az Áfa törvény rendelkezéseire tekintettel egységesíti a
bizonylat kiállítást. A „számla” megnevezés helyett a kiállított bizonylatok neve mind az
Üzletszabályzatokban, mind a Hirdetményben „számviteli bizonylat”-ra módosul.

3. A Garantiqa Krízis Garanciaprogramot érintő módosítások
a) A maximum hitelösszeg számítása tekintetében
elfogadása induló vállalkozásokra vonatkozóan

a

becsült

bérköltség

Jelenlegi előírás szerint az adható a hitel összege nem haladhatja meg az adós 2019. évi
(vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének kétszerese (ide értve a
társadalombiztosítási járulékokat, valamint a vállalkozás telephelyén dolgozó, de alvállalkozó
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által foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeit), vagy az adós 2019. évi teljes árbevételének
25 %-a közül a magasabb összeget.
Az üzletszabályzat módosítását követően a 2019. január 1 után alapított vállalkozások
esetében is alkalmazható ez a kitétel úgy, hogy a hitel maximális összegének
meghatározásához a működés első két évére becsült bérköltsége vehető figyelembe.

b) A nagyvállalat fogalmának módosítása
A nagyvállalati kör fogalma pontosításra került azzal, hogy kizárásra kerülnek ebből a körből
a KKV törvény által a KKV körből kizárt, legalább 25%-os állami tulajdonú vállalkozások. Így
a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében nem történhet kezességvallás olyan
nagyvállalat tekintetében, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy
együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A módosított rendelkezéseket a 2020. június 18. napjától kezdődően benyújtott készfizető
kezességvállalási kérelmekre, illetve az azok alapján megkötött ügyletekre kell alkalmazni, a
számviteli bizonylat kiállítására vonatkozó rendelkezések kivételével, melyek 2020. július 1.
napjától kezdődően a Garantiqa teljes portfóliójára alkalmazandók.
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