Hirdetmény
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetı kezességvállalási díjairól
1. sz. módosítás
Érvényes: 2011. július 1-tıl
1. A 2011. június 20-ától érvényes Hirdetmény 2. számú melléklete helyébe az
alábbi rendelkezés kerül:

2. számú melléklet
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetı kezességvállalási díjairól
szóló Hirdetményhez
Az Európai Bizottság 2008. november 12-i C(2008) 6357 sz. határozat alapján az
1998/2006/EK rendelet alapján de minimis rendelet szerinti, a 800/2008/EK
bizottsági rendelet alapján csoportmentességi rendelet szerinti, és a 2009/C 16/01
rendelet alapján nyújtott támogatás esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
többszegmenső támogatástartalom számítást végez az alábbi szegmentálás
alapján:
Szegmens

Tartalom

Magyarázat

1.

Kezességvállalások forgótıke
esetén
Kezességvállalások forgótıke
esetén
Kezességvállalások
beruházások esetén
Kezességvállalások forgótıke
esetén
Kezességvállalások
beruházások esetén
kezességvállalások forgótıke
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén

Széchenyi-kártyás
ügyletek
bankokkal kötött
megállapodások alapján
vállalt ügyletek

2/a.
2/b.
3/a.
3/b.
4/a.
4/b.

Piaci díj,
%
4,5 %
5,8 %
2,5 %

maximálisan 100 millió
Ft összegő hitel- és
lízingügyletek esetén

4,5 %

100 millió Ft-ot
meghaladó összegő
hitel- és lízingügyletek
esetén

5,7 %

2,3 %

3,6 %

Az Európai Bizottság a 2009. július 13-i határozata alapján a mezıgazdasági
ágazatban tevékenykedı vállalkozások részére nyújtott az 1535/2007/EK rendelet
alapján agrár de minimis rendelet szerinti, és a 70 /2009. (VI.19) FVM rendelet
alapján mezıgazdasági csoportmentességi rendelet szerinti támogatás esetén a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. többszegmenső támogatástartalom számítást végez az
alábbi szegmentálás alapján:
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Szegmens

Tartalom

Magyarázat

2/a.

kezességvállalások forgótıke
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén
kezességvállalások forgótıke
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén
kezességvállalások forgótıke
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén

bankokkal kötött
megállapodások alapján
vállalt ügyletek

2/b.
3/a.
3/b.
4/a.
4/b.

Piaci díj,
%
5,2 %
2,6 %

maximálisan 100 millió
Ft összegő hitel- és
lízingügyletek esetén

1,7 %

100 millió Ft-ot
meghaladó összegő
hitel- és lízingügyletek
esetén

4,0 %

1,6 %

4,8 %

Magyarázat
• A szegmentálás és az ebbıl következı támogatástartalom számítás kizárólag a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mikro-, kis- és középvállalkozások fizetési
kötelezettségeiért, költségvetési viszontgarancia mellett vállalt kezességeinél
alkalmazható.
• Mindkét határozat értelmében egy adós vonatkozásában 3 év alatt maximálisan
2,5 millió eurónak megfelelı forintösszegben nyújtható kezességvállalás.
A kezességvállalás összegének meghatározása az alábbiak szerint történik:
Kezességvállalás összege = hitelösszeg *
•
•
•

•
•

készfizetı kezesség mértéke
100

A de miminis támogatási szabályok alapján az egy ügyfélre jutó maximális
támogatástartalom 200 ezer euró/3 év (a közúti fuvarozás területén mőködı
KKV-k esetében 100 ezer euró/3 év).
Az agrár de minimis szabályok alapján az egy ügyfélre jutó maximális
támogatástartalom 7500 euró/3 év.
A szegmentálás nem vonatkozik a bankgarancia-, bankgarancia-keret, faktoringügyletekre, valamint az agrár de minimis körben a halászati ágazatban mőködı
vállalkozások ügyleteihez kapcsolódóan.
Ezen ügyletek esetében továbbra is a normál de minimis támogatási
szabályok alkalmazandók, azaz
 egy adós vonatkozásában max. 1,5 millió eurónak megfelelı forintösszeg
értékben nyújtható kezességvállalás és
 az egy ügyfélre jutó maximális támogatástartalom 200 ezer euró/3 év,
illetve az agrár ágazatban mőködı vállalkozások esetén
 egy adós vonatkozásában max. 56.250 eurónak megfelelı forintösszeg
értékben nyújtható kezességvállalás és
 az egy ügyfélre jutó maximális támogatástartalom 7.500 euró/3 év.
A de minimis támogatások és a bizottsági határozatokban foglalt maximális
garanciavállalási és támogatástartalmi értékek nem adódnak össze.
Azaz egy ügyfél része maximálisan 2,5 millió eurónak megfelelı forintösszegben
nyújtható kezességvállalás, úgy, hogy ebbıl legfeljebb 1,5 millió eurónak, illetve
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•

•

56.250 eurónak megfelelı forintösszeget tehet ki a bankgarancia-, bankgaranciakeret, faktoring-ügyletekre vállalt garanciavállalások együttes összege.
A szegmentálás alapján forgótıkehiteleknek tekintendık azok az ügyletek,
amelyeknél a hitel, kölcsön
 éven belüli forrásigényt elégít ki, ill.
 ahol azonosítható, hogy éven túli forrásokból megvalósuló mőködés- és
forgóeszköz-finanszírozást szolgál a hitel.
A fentiek alapján forgótıkehitelek pl. az alábbi ügyletek:
 az éven belüli forgóeszközhitelek, -hitelkeretek, kölcsönügyletek,
 az éven túli forgóeszközhitelek, - hitelkeretek, kölcsönügyletek,
 folyószámlahitelek, -hitelkeretek, beleértve a kártyahitel-típusú ügyleteket,
gyorshiteleket stb. is,
 vállalkozói
hitelkeretek
(amennyiben
részben
v.
egészben
mőködésfinanszírozást szolgálnak).
Beruházási ügyleteknek tekintendık azok az ügyletek, amelyek a hitelfelhasználási célt tekintve alkalmasak
 a tevékenység bıvítésére,
 immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlására, létesítésére,
korszerősítésére,
 új gépek és berendezések vásárlására,
 kapacitásbıvítésre és
 fejlesztések finanszírozására.
A fentiek alapján beruházási ügyletek
 a termelıeszköz beszerzéséhez igénybe vett pénzügyi lízingügyletek
 az éven túli beruházási hitelügyletek

A piaci díjat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. évente felülvizsgálja és közli.
A bizottsági határozatok alapján a támogatástartalom-számítás a 2013. december
31-jéig megkötött készfizetı kezességvállalási szerzıdésekre terjed ki, amelyek új
hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerzıdésekhez kapcsolódnak.
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