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Tisztelt Partnerünk!
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban Garantiqa) 2021. 07. 01-jei hatályba
lépéssel módosítja Hirdetményét.
A módosítás okai:
1. Támogatástartalom számítás szempontjából figyelembe vett piaci díjak kötelező
éves felülvizsgálata
Az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint a Garantiqa az auditált adatok
felhasználásával évente köteles aktualizálni a támogatástartalom számításához használt piaci
díjait.
A felülvizsgálat eredményeként a piaci díjak tovább csökkennek, amely így a KKV-k támogatási
keretét kevésbé terhelik, azaz nagyobb hitelösszeghez vehető igénybe az állami támogatással
nyújtott kezességvállalás.
A Hirdetmény 3. számú mellékletében található piaci díjak az alábbiak szerint módosulnak:
Általános támogatás esetében:

Szegmens

Tartalom

1.

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

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

Magyarázat
forgótőke Széchenyi-kártyás ügyletek
forgótőke bankokkal
megállapodások
vállalt ügyletek

kötött
alapján

Piaci díj %
(garantált
összegre)
3,5 %
3,4 %
1,2 %

forgótőke maximálisan 100 millió Ft
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

2,6 %

forgótőke 100 millió Ft-ot meghaladó
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

3,1 %

1,1 %

1,9 %
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Mezőgazdasági támogatás esetében:

Szegmens

Tartalom

2/a.

kezességvállalások
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén
kezességvállalások
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén
kezességvállalások
esetén
kezességvállalások
beruházások esetén

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

Magyarázat
forgótőke bankokkal
megállapodások
vállalt ügyletek

Piaci díj %
(garantált
összegre)
kötött
1,4 %
alapján
0,9 %

forgótőke maximálisan 100 millió Ft
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

5,1 %

forgótőke 100 millió Ft-ot meghaladó
összegű
hitelés
lízingügyletek esetén

0,8 %

0,8 %

0,8 %

A piaci díjak módosítása a 2021. július 1-től beadott kezesség vállalási kérelmekre érvényes.
2. A Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetése
A koronavírus-világjárvány negatív gazdasági hatásainak további mérséklése, valamint a
gazdaság újraindítása és élénkítése érdekében a Kormány döntött a Széchenyi Kártya Program
keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program létrehozásáról 2021. július 1-i
hatálybalépéssel. Azon belül a továbbiakban is –módosult elnevezés alatt – elérhetővé teszi a:
• Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel,
• Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitelt,
• Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukciókat, valamint
• a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozattal
bevezetett Széchenyi Turisztikai Kártya Program elnevezést Széchenyi Turisztikai Kártya
Újraindítási Program elnevezésre módosítja és a programot az 1467/2020. (VIII. 3.) Korm.
határozatban foglalt változatlan feltételekkel a Széchenyi Kártya Újraindítási Program
részévé teszi.
A Széchenyi Kártya Program részét képező Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel programot
megszünteti azzal, hogy a bírálat alatt lévő hitelkérelmek még elbírálhatóak, és ezt követően
kezességvállalási kérelem benyújtható.
A Hirdetmény kiegészítésre került az átnevezésekkel, a garanciadíjak nem változtak.
3. Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia díjmódosítás
A piaci díjak éves felülvizsgálata kapcsán az Investment Hitelgarancia díjai is módosulnak oly
módon, hogy az ügyfél által fizetendő díj változatlan marad. A díjtámogatással kapcsolatos
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jogszabályi rendelkezések a 2. sz mellékletben találhatóak.
Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia kis- és középvállalkozásoknak
minősülő ügyfelek részére: állami (költségvetési) viszontgaranciával:
Szerződés típusa
Beruházási hitel 100 millió Ft
hitelösszegig egyedi ügylet
keretében
Széchenyi Beruházási Hitel
Plusz (80%) új néven
Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitel (80%) 100
millió Ft hitelösszegig egyedi
ügylet keretében
Széchenyi Beruházási Hitel
Plusz (80%) új néven
Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitel (80%) 100
millió Ft hitelösszegig
együttműködési megállapodás
keretében
100 millió Ft hitelösszeg
feletti beruházási hitel egyedi
ügylet keretében
100 millió Ft hitelösszeg
feletti Széchenyi Beruházási
Hitel Plusz (80%) új néven
Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitel (80%) egyedi
ügylet vagy együttműködési
megállapodás keretében

Díj
mértéke/év

Ügyfél által fizetendő díj
mértéke/év

Hitelösszeg

0,88 %

0,28 %

Garantált összeg

1,10 %

Hitelösszeg

0,88 %

Garantált összeg

1,10 %

Hitelösszeg

0,96 %

Garantált összeg

1,20 %

Hitelösszeg

1,52 %

Garantált összeg

1,90 %

Hitelösszeg

1,52 %

Garantált összeg

1,90 %

Díj vetítési alapja

0,28 %

0,36 %

0,08 %

0,08 %

4. Saját kockázatú ügyletek árazása
A saját kockázatra vállalt ügyletekhez nyújtott kezességvállalás esetén, valamint a Gazdasági
Újjáépítési Garanciaprogram keretén belül igényelhető kezességvállalás esetén a díjak a
felülvizsgált piaci díjak szintjére emelkedtek.
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Saját kockázatra vállalt ügyletekhez nyújtott kezességvállalás esetén
Szerződés típusa
Beruházási hitel
•
•
•
•
•
•
•
•

EU-s támogatás
önrészhez-,
előfinanszírozáshoz nyújtott hitel
Pénzügyi lízing
Garancia
Garanciakeret
Forgóeszközhitel
Folyószámlahitel
Többcélú hitelkeret
Faktoring

Díj vetítési alapja

Díj mértéke/év

Hitelösszeg
Garantált összeg
és Hitelösszeg

1,00 %
2,00 %
1,60 %

Garantált összeg

3,20 %

Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram keretén belül igényelhető ügyletek esetén
Szerződés típusa

Díj vetítési alapja

Díj mértéke/év

Beruházási hitel

Hitelösszeg
Garantált összeg

1,00 %
2,00 %

Hitelösszeg

1,60 %

Garantált összeg

3,20 %

Bármilyen típusú
• hitel (kivéve beruházási- és
folyószámlahitel)
• garancia
• garanciakeret

5. Egyéb módosítások
•
•
•

Az állami viszontgaranciával nyújtott kezességvállalásra vonatkozóan megjelölésre került
az állami viszontgarancia mértéke.
A bankgarancia, bankgarancia-keret (és faktoring) ügyletek esetén prolongáció esetében
alkalmazandó piaci díj 3,9%-ról 1,6%-ra csökkent.
A moratóriumhoz kapcsolódó számlázási lehetőség (hitelintézeti adatszolgáltatás nélküli
esetben értendő) figyelembe vehető lejárati napja 2021.06.30-ról 2021.09.30-ra módosult.

Budapest, 2021. június 21.
Üdvözlettel:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
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