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Tisztelt Partnerünk!
Tárgy: Tájékoztatás Hirdetmény módosításáról
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) 2021. március 22. hatályba lépéssel
módosítja Hirdetményét.
A módosítás oka:
1.
2.
3.
4.

Díjtámogatás módosítása
Fizetési moratórium szabályozása
Általános limit emelése
Egyéb

1.

Díjtámogatás módosítása

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről szóló
1083/2021. (II. 27.) Kormány határozat módosította a Garantiqa Krízis Garanciaprogram
Investment Hitelgarancia termék alábbi jellemzőit:
•
•

futamidő 10 évről 15 évre való emelése
az ügyfelekre nézve egységes szabályok és kedvezmények biztosítása, mely alapján
díjtámogatás jár a 2020. október 22. és 2021. február 28. között kötött
hitelszerződések 15 évre történő meghosszabbítása esetére is.

A Díjtámogatás módosításával kapcsolatos rendelkezések a Hirdetmény 2. számú mellékletében
került átvezetésre.

2.

Fizetési moratórium szabályozása

Az Üzletszabályzatok módosításával összhangban, a Hirdetményben rögzítésre kerültek a
jogszabályi prolongáció speciális rendelkezései. (lejárati nap a számlázási lehetőséghez)
A Fizetési moratóriumi szabályozás a Hirdetmény 1. számú mellékletében került átvezetésre.

3.

Általános limit emelése

A Garantiqa Krízis Garanciaprogramban történő hitelkiváltások elősegítése érdekében
szükségessé vált az egy adós esetében alkalmazott, általános (80%-os) limit megemelése.
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A limitemelés alapján az Együttműködési megállapodások
kezességvállalás összege egy időben, egy adós vonatkozásában:

keretében

a

készfizető

•

az új kérelemmel együtt nem lehet több mint 250 millió Ft. kivéve

•

a Garantiqa Krízis Garanciaprogramból kiváltott, kivezető hitellel rendelkező adóst,
mely esetben a készfizető kezességvállalás összege ezen kivezető hitellel együtt nem
lehet több, mint 500 millió Ft, ahol a Garantiqa Krízis Garanciaprogramból kiváltott,
kivezető hitelhez kapcsolódó készfizető kezességvállalás nem lehet több mint 250
millió Ft.

Ezen ügyletekre nem vonatkoznak, az alábbi adóssal és kötelező kezessel kapcsolatos
korlátozások sem:
•

Természetes személy kezességvállalással biztosított forgóeszközhitel és portfoliógarancia
keretében nyújtott csak természetes személy kezességvállalásával biztosított
forgóeszközhitel esetén legfeljebb 100 millió Ft hitelösszegű hitelszerződéséhez vállal
készfizető kezességet.

A limitemeléssel kapcsolatos rendelkezések a Hirdetmény 4. számú mellékletében kerültek
átvezetésre.
4.

Egyéb

Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
C(2020) 1863 final számú közlemény módosításainak aktualizálása. (3. sz melléklet)
Garantiqa Krízis Garanciaprogramból kiváltott, kivezető hitel definíciójának meghatározása a
fogalomtárban (1. sz melléklet) kerültek átvezetésre.

Budapest, 2021. március 19.
Üdvözlettel,

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
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