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Tárgy: Tájékoztatás Üzletszabályzat és Hirdetmény módosításról

Tisztelt Partnerünk!
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi
módosításokról:

1. Üzletszabályzat módosítás
A Garantiqa 2021. december 1. 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 oka:
1.1. Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia termék esetében az elvárt
ügyleti kamat megállapítása
A Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia terméknél az elvárt maximális hitelkamat
meghatározási módja megváltozik. A módosítás szerint - a korábban alkalmazott 2,5%-os kamatplafon helyett
- az ügyleti kamat megállapítása a Garantiqa kezességvállalására figyelemmel a Garantiqa Krízis
Garanciaprogramban korábban bevezetettel azonos módon történik. Az ügyleti kamatot egy azonos méretű,
azonos kockázati csoportba tartozó hiteladós azonos típusú ügyletéhez képest, az adós a vállalatméretbesorolástól függően az alábbiakban meghatározott mértékkel szükséges csökkenteni:
 mikrovállalkozások esetén minimum 1%
 kisvállalkotások esetén minimum 0,75%
 középvállalkozások esetén minimum 0,5%
 intézményi kezességvállalással biztosított hitel esetén az adós vállalatméret-besorolásától függetlenül
0,25%
1.2. Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia termék támogatási szabályainak
pontosítása
A fentieken túl módosul a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia termékhez kapcsolódó
Átmenti Támogatás összeszámítási szabálya. A TF 3.1 szakaszának rendelkezései szerint a jogcím alapján a
kapcsolt vállalkozások által kapott támogatásokat együttesen kell figyelembe venni.
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Továbbá sor került a kapcsolódó de minimis támogatások összeszámítási módjának egyértelmű
meghatározására.
1.3. Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása a Saját kockázatú és Gazdaság Újjáépítési
Garanciaprogram keretében vállalt kezességvállalásból
A Garantiqa korlátozza a Gazdasági Újjáépítési Garanciaprogram keretében és Saját kockázatú
kezességvállalás jogosulti körét azzal, hogy kizárja a kezességvállalást ezen programok keretén belül a nehéz
helyzetben lévő vállalkozások1 hiteleihez kapcsolódóan.

2. Hirdetménymódosítás
A Garantiqa 2021. 12. 01-i hatályba lépéssel módosítja Hirdetményét.
A módosítás oka:
2.1 Széchenyi Mikrohitel GO! díjmértékek megállapítása
A Pénzügyi vállalkozások által nyújtható Széchenyi Mikrohitel GO! termék díjmértéke rögzítésre került a
Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia díjtáblázatában (garantált összegre 1,10%), és a
Széchenyi Kártya Újraindítási Program (GO!) díjtáblázatában (garantált összegre 1,30%).
2.2 A piaci díjon nyújtott kezességvállalás prolongációs idejére felszámított
kezességvállalási díj meghatározása
Piaci díjon nyújtott kezességvállalás esetén a prolongációs kezességvállalási díj a prolongációról szóló döntés
időpontjában érvényes I.4. pont szerinti díjmérték alapján kerül kiszámításra a táblázatban rögzített szerződés
típusának megfelelően. Azaz, a prolongációs díjmérték az újonnan kötött kezességvállalás esetén érvényes

1

Egy vállalkozás akkor tekintendő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, ha a következő feltételek közül legalább egy fennáll:
 korlátolt felelősségű társaság esetében, ahol a jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez
az eset áll fenn a felhalmozott veszteségek tartalékokból történő levonásakor (és valamennyi egyéb elemből, amelyek általában a társaság
saját forrásai részének minősülnek) negatív kumulatív összeg születik, amely meghaladja a jegyzett részvénytőke felét;
 olyan társaság esetében, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben
kimutatott tőkének több mint fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt;
 a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a
kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak;
 Nem kkv vállalkozás esetében, ahol az elmúlt két évben:
o a vállalkozás könyv szerinti adósság/saját tőke aránya 7,5-nél magasabb; és
o a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem éri el az 1,0 értéket.
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piaci díjmértékkel egyezik meg.
2.3 Egyéb módosítások
A Széchenyi Újraindítási hitelek megnevezései kiegészítésre kerültek a KAVOSZ dokumentumaiban található
GO! megjelöléssel annak érdekében, hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek a termékek a KKV-k részére
is.

3. Egyéb nyomtatvány változás
Az üzletszabályzati módosításokkal összhangban 2021. december 1-i hatálybalépéssel módosításra kerülnek
a Garantiqa által a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban, a Gazdasági Újjáépítési Garanciaprogramban, és a
saját kockázatú termék esetén használt ügyfélnyilatkozatok. Továbbá módosításra kerülnek a Garantiqa Krízis
Garanciaprogramban használatos banki nyilatkozatok is.
A folyamatban lévő ügyletek tekintetében a korábbi nyomtatványokat további 30 napig, 2021. december 30ig tudjuk elfogadni.
A fentieken túl tájékoztatjuk Partnereinket, hogy Társaságunk módosítja a Garantiqa Krízis
Garanciaprogram igénybevehetőségi határidejét. Az Európai Bizottság döntése alapján a Temporary
Framework keretében jóváhagyott programok alapját adó jogcím határideje 2022. június 30-ra fog változni.
Társaságunk a közlemény megjelenését követően határidő módosítási igényét megküldte az Európai Bizottság
részére, és a módosítási igények elfogadásáról szóló bizottsági határozat megérkezésekor közzé fogja tenni a
Garantiqa Krízis Garanciaprogram igénybevehetőségére vonatkozó üzletszabályzati rendelkezéseket.
Budapest, 2021. november 30.

Üdvözlettel,
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
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