Tisztelt Partnerünk!

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban Garantiqa) 2022. július 20.-ai hatályba
lépéssel módosítja a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez
kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló, valamint az együttműködési megállapodások
keretében létrejött hitelhez, garanciához és pénzügyi lízinghez kapcsolódó Üzletszabályzatát.
A módosítás okai:
1. A Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram bevezetése
2. Hitelkiváltás szabályozása együttműködési megállapodások keretében létrejött
ügyletek esetén
1. Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram bevezetése
A Garantiqa Krízis Garanciaporgram 2022.06.30-i lezárását követően a Garantiqa ismét
lehetőséget biztosít az Európai Bizottság által jóváhagyott Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram
keretében, átmeneti támogatási jogcímen, maximum 80%-os készfizető kezességvállalás
igénybevételére.
Az új támogatási forma az Európai Bizottság 2022. március 24-én közzétett, az „állami
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01
számú közlemény 2.2. szakasza alapján nyújtott támogatásnak minősül.
Főbb jellemzők:
A készfizető kezességvállalási kérelem benyújtására a KKV törvény alapján KKV-nak
minősülő vállalkozások folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitelszerződéseihez
kapcsolódóan kerülhet sor.
A hitelszerződés futamideje – az esetleges prolongáció(ka)t is ideértve – nem haladhatja
meg a 6 évet. A Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram keretében a már fennálló
hitelszerződésből eredő követelés kiváltása nem engedélyezett.
Az adós által felvett valamennyi, a Közlemény 2.2 szakasza alapján nyújtott támogatással
érintett hitel együttes összege nem haladhatja meg az adós által az utolsó három lezárt
pénzügyi évben elért átlagos éves nettó árbevételének a 15 %-át, vagy a készfizető
kezességvállalási kérelem alapját képező hitelszerződés létrejöttével érintett hónapot
megelőző 12 hónap energiaköltségének 50 %-át.
Egy adóscsoportba tartozó gazdasági társaságok hitelfelvételéhez kapcsolódóan maximum
5.000.000.000,- Ft összegű kitettség erejéig vállalható készfizető kezesség.
A pénzügyi intézménynek a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásakor
nyilatkoznia kell arról, hogy a készfizető kezességvállalási kérelemmel érintett
hitelszerződés alapján az adós által fizetendő ügyleti kamat mértéke a Garantiqa által
nyújtandó készfizető kezességvállalást figyelembe véve került megállapításra, így annak
mértéke mikrovállalkozások esetében minimum 1 %-kal, kisvállalkozások esetében minimum
0,75 %-kal, középvállalkozások esetében minimum 0,5 %-kal kisebb, mint egy azonos méretű
és azonos kockázati kategóriába eső adós azonos típusú, de a Garantiqa
kezességvállalásával nem biztosított hitelének ügyleti kamata, ennek hiányában kijelenti, hogy
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a Garantiqa készfizető kezességvállalása nélkül az adós részére finanszírozást nem nyújtott
volna.
A Garantiqához egyedi bírálatban 2022. november 15. napjáig, megállapodás keretében 2022.
november 25. napjáig benyújtott készfizető kezességvállalási kérelmek alapján vállalható
készfizető kezesség, melyhez kapcsolódóan a Garantiqa a Hitelintézetekkel legkésőbb 2022.
december 31. napjáig köt készfizető kezességvállalási szerződést.

2. Hitelkiváltás szabályozása együttműködési megállapodások keretében létrejött
ügyletek esetén
A megállapodásos üzletszabályzat 8. pontja kiegészítésre került az alábbi ponttal:
Abban az esetben, amennyiben a készfizető kezességvállalás iránti kérelemmel benyújtásra
kerülő ügylet a benyújtó Hitelintézet és az Adós között fennálló ügyletet vált ki, és a Hitelintézet
kockázata a Garantiqa kiváltó hitelszerződéshez kapcsolódó kezességvállalása
eredményeként – a kiváltásra kerülő hitelszerződésből eredően fennálló kockázatához képest
– csökken, a kiváltó hitelszerződésnek az adós részére minimum 20%-os többletlikviditást
vagy kamatkedvezményt szükséges biztosítania, valamint az adós banki minősítési
kategóriája nem lehet rosszabb a kiváltásra kerülő hitelszerződéshez kapcsolódóan kapott
adósminősítési kategóriánál.
Fenti szabályt a hatályba lépést követően megkötésre, illetve módosításra kerülő
Megállapodások vonatkozásában kell alkalmazni.

Budapest, 2022. július 20.
Üdvözlettel:
Garantiqa Hitlegarancia Zrt.
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