Tisztelt Partnerünk!
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2022. július 1.-jei hatályba lépéssel módosítja jelenleghatályos
Hirdetményét.
A módosítás okai:
1. támogatástartalom számításhoz figyelembe vehető piaci díjak kötelező éves
felülvizsgálata
2. A támogatástartalom számításhoz figyelembe vehető piaci díjak módosulása
a Piaci díjon nyújtott kezességvállalás vonatkozásában
3. egyéb módosítások
1. Támogatástartalom számítás szempontjából figyelembe vehető piaci díjak
kötelező éves felülvizsgálata
Az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az
auditált adatok felhasználásával évente köteles aktualizálni a támogatástartalom
számításához használt „piaci díjait”.
A felülvizsgálat eredményeként a piaci díjak tovább csökkentek, amelyek így a KKV-k
támogatási keretét kevésbé terhelik, azaz nagyobb hitelösszeghez vehető igénybe az állami
támogatott kezességvállalás.
A 3. számú mellékletben található piaci díjak a következőképpen alakulnak:
Általános támogatás kapcsán:
Szegmens

Tartalom

Magyarázat

Piaci díj %

1.

Kezességvállalások
esetén

forgótőke

Széchenyi-kártyás ügyletek

3,2 %

2/a.

Kezességvállalások
esetén

forgótőke

bankokkal
megállapodások
vállalt ügyletek

3,1 %

2/b.

Kezességvállalások beruházások
esetén

3/a.

Kezességvállalások
esetén

3/b.

Kezességvállalások beruházások
esetén

4/a.

kezességvállalások
esetén

4/b.

kezességvállalások beruházások
esetén

forgótőke

forgótőke

1

kötött
alapján

0,8 %

maximálisan 100 millió Ft
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

2,3 %

1,0%

100 millió Ft-ot meghaladó
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

2,6 %

1,6 %

Mezőgazdasági támogatás kapcsán:
Szegmens

Tartalom

Magyarázat

2/a.

kezességvállalások
esetén

forgótőke

2/b.

kezességvállalások
esetén

beruházások

3/a.

kezességvállalások
esetén

forgótőke

3/b.

kezességvállalások
esetén

beruházások

4/a.

kezességvállalások
esetén

forgótőke

4/b.

kezességvállalások
esetén

beruházások

bankokkal
megállapodások
vállalt ügyletek

Piaci díj %
kötött
alapján

1,2 %

0,8 %

maximálisan 100 millió Ft
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

2,6 %

0,7 %

100 millió Ft-ot meghaladó
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

0,8 %

0,5 %

A piaci díjak módosítása a 2022. július 1-től beadott kérelmekre érvényesek.
2. A támogatástartalom számításhoz figyelembe vehető piaci díjak módosulása a
Piaci díjon nyújtott kezességvállalás vonatkozásában
Az alábbi díjak a piaci díjhoz kötöttek. Így az éves piaci díjak csökkenése következtében 2022, július
1-i hatállyal szintén megváltoznak.
Piaci díjon nyújtott kezességvállalás*
Piaci díjon nyújtott kezességvállalás 100 millió Ft hitelösszegig
Szerződés típusa3*

•

•
•

Beruházási hitel

Folyószámlahitel
Forgóeszközhitel

Díj vetítési alapja

Díj mértéke/év

Hitelösszeg2

0,50 %

Garantált összeg3

1,00 %

Hitelösszeg2

1,15 %

Garantált összeg3

2,30 %

•
•

Hitelösszeg2
1,30 %
Folyószámlahitel
Forgóeszközhitel
Mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő
Garantált összeg3
2,60 %
vállalkozások hitelügyleteire
2A hitelösszeg, mint a díjszámítás vetítési alapja és a hozzá kapcsolódó díjmérték csak tájékoztató
jellegű információ, ami 50 %-os mértékű, tőkére vállalt kezesség mellett értendő.
3

Garantált összeg = hitelösszeg *

készfizető kezesség mértéke
100

*EU-s támogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz hitel csak forgóeszköz, vagy beruházási hitel
formájában nyújtható
3

2

Piaci díjon nyújtott kezességvállalás 100 millió Ft hitelösszeg felett

•

•
•

Szerződés típusa3*

Díj vetítési alapja

Beruházási hitel

Hitelösszeg2

0,80 %

Garantált összeg3

1,60 %

Hitelösszeg2

1,30 %

Garantált összeg3

2,60 %

Folyószámlahitel
Forgóeszközhitel

Díj mértéke/év

*85%-os állami viszontgaranciával
2A

hitelösszeg, mint a díjszámítás vetítési alapja és a hozzá kapcsolódó díjmérték csak tájékoztató
jellegű információ, ami 50 %-os mértékű, tőkére vállalt kezesség mellett értendő.

3

Garantált összeg = hitelösszeg *

készfizető kezesség mértéke
100

*EU-s támogatás önrészhez és előfinanszírozáshoz hitel csak forgóeszköz- vagy beruházási hitel
formájában nyújtható

3

3. Egyéb módosítások
A Garantiqa Krízis Garanciaprogram 2022.06.30-án lezárult, a program díjtáblázata átkerült a
Saját kockázatra vállalt ügyletekhez előírt díjtáblázat után. A programban új ügylet nem adható
be, a díjak kizárólag prolongáció esetén alkalmazandók. A Garantiqa Krízis Garanciaprogram
Investment Hitelgarancia táblázata törlésre kerülttekintettel arra, hogy a Program keretében
nincs lehetőség prolongácira.

Budapest, 2022.június 30.

Üdvözlettel:
Garantiqa Hitlegarancia Zrt.
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