A 2015.03.16-tól hatályos Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2015. március 16-tól módosítja Az általános
és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó
Üzletszabályzatát. A módosítások az alábbi témaköröket érintik:
I.
II.
III.
IV.
V.

I.

Elektronikus aláírással ellátott dokumentumkezelés, közlési szabályok
Faktoring szerződés időtartama
Kezességi szerződés módosítási szabályai
Kamatgarancia biztosítása NHP-s ügyletekhez
Egyéb

Elektronikus aláírással ellátott dokumentumkezelés, közlési szabályok

Az informatikai rendszer fejlesztésével, valamint a kezességvállalási folyamat
egyszerűsítésével és gyorsításával összefüggésben bevezetésre kerül a kezességi levél és
mellékleteinek elektronikus aláírással ellátott kiadása.
Az erre vonatkozó, az Üzletszabályzatban már eddig is szereplő közlési szabályokat
összhangba hoztuk az elkészült fejlesztés eredményével. A módosítás keretében a
szabályozás egyszerűsítésére, átláthatóbbá tételére törekedtünk.
A következő két lehetőség nyílik partnereink számára:
1. Amennyiben a pénzügyi partnerünk az elektronikus ügyintézést részesíti előnyben, úgy
kérheti, hogy részére a kezességi levelet és mellékleteit (a fedezeti lapot, a számlát, és
feltételközlés esetén a feltételközlő lapot) kizárólag elektronikus úton kézbesítse az
Alapítvány. Ebben az esetben a PartnerWeben az ügylet elbírálása után az
ügyletdokumentumok között megjelenik, pdf formátumban letölthetővé válik a kezesi levél
és a mellékletei is. Még egyszer kiemeljük, hogy a számla a kezességi levél melléklete,
és a PartnerWeb felületről tölthető le.
Feltételközlő lap nélkül küldött kezességi levél esetén a kezességi szerződés a kezességi
levél megnyitásával létrejön és hatályba lép.
Amennyiben feltételközlő lap kerül kiállításra, azt a felületen, elektronikusan teszi
elérhetővé az Alapítvány. A feltételközlő lap elfogadásához egy, a PartnerWebről
letölthető elfogadó nyilatkozatot kell aláírva visszaküldeni postai úton. A kezességi
szerződés – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az elfogadó nyilatkozat Alapítványhoz
történő papíralapú megérkezésével jön létre és lép hatályba.
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Az elektronikus aláírási szabályok alkalmazása esetén továbbra is lehet folyósítani a
„kezességi levél elkészült” státuszban.
A támogatástartalom igazolást az Alapítvány továbbra is papír alapon küldi meg a
pénzügyi intézményeknek, mivel azt a pénzügyi intézménynek a vállalkozás részére
továbbítani kell.
Az elektronikus ügyintézés, mivel papíralapú dokumentum megküldésére csak
korlátozottan kerül sor, gyorsabb pénzügyi intézményi partnereink számára, és nem
igényli a kezességi levelek papíralapú tárolását.
2. A kezességi levelet és annak mellékleteit, beleértve a számlát is, továbbra is
papíralapon küldi az Alapítvány, de azzal egyidejűleg elektronikusan, a PartnerWeben
keresztül is letölthetővé teszi. Ez esetben folyósítani az eddigieknek megfelelően „a
kezességi levél elkészült” státuszban már lehet, a kezességi szerződés a kezességi levél
papíralapú átvételével jön létre és lép hatályba. A feltételközlő lapok kiküldése és
elfogadása változatlan folyamat szerint, postai úton történik.
A kizárólag elektronikus úton történő kézbesítés csak akkor él, ha partnereink kifejezetten
kérik az áttérést. Amennyiben szeretnék, hogy az Önök hitelintézete áttérjen az elektronikus
ügyintézésre, kérjük, jelezzék számunkra postai úton vagy a helpdesk@avhga.hu emailcímen.
Felhívjuk partnerink figyelmét, hogy a böngészők bizonyos felhasználó oldali biztonsági
beállításai korlátozhatják az elektronikus dokumentumok letöltését. Amennyiben problémájuk
adódik, kérjük, keressék kollégáinkat helpdesk elérhetőségeinken: +36 1 474-5042-es
telefonszámon vagy a helpdesk@avhga.hu e-mailcímen.
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy hamarosan a pénzügyi intézmények részéről is lehetővé
tesszük az e-aláírással ellátott kezességi kérelem beküldését, így a papíralapú
kommunikációt teljesen felválthatja az elektronikus ügyintézés. A fejlesztés következtében a
bírálattal nem kell megvárni az igénylési dokumentáció papíralapú beérkezését, hanem a
bírálat az ügylet PartnerWeben történő beküldésekor azonnal elkezdődhet, így a
kezességvállalási folyamat a papíralapú ügyintézés kiiktatásával sokkal gyorsabbá válik.

II.

Faktoring szerződés időtartama

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelenlegi gyakorlata alapján csak a legfeljebb
1 éves időtartamú faktoring szerződések kerülnek garantálásra. A Partnerek visszajelzései
alapján ezt a gyakorlatot megváltoztatja az Alapítvány, és a faktoring szerződés
időtartamát legfeljebb 3 évre módosítja azzal, hogy a szerződés alapján továbbra is
legfeljebb 1 éves futamidejű ügyletek kerülhetnek faktorálásra.

III.

Kezességi szerződés módosítási szabályai

Az Üzletszabályzat kezességi szerződés módosítására vonatkozó rendelkezései között
egyrészt a tájékoztatáshoz kötött módosítás, másrészt az alapítványi előzetes
hozzájáruláshoz kötött módosítás előírásai vonatkozásában eszközölt az Alapítvány
változtatásokat. Mindkét változtatás az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján kerül
bevezetésre.
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IV.

A pénzügyi intézménynek a kölcsön visszafizetésének ütemezésében történt
változtatását is be kell jelentenie az Alapítványnak a tájékoztatáshoz kötött módosítási
eljárás keretében. A visszafizetés pontos ütemezésére monitoring célból, továbbá a
kezességi díj helyes számlázásához van szükség.
Az Alapítvány kiegészítette az előzetes hozzájárulás-köteles, Üzletszabályzatban
rögzített esetek körét a kezesség alapjául szolgáló szerződés hatálybalépési és
folyósítási feltételei módosításának esetével is.

Kamatgarancia biztosítása NHP-s ügyletekhez

A jelenlegi előírások szerint a MNB Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek
esetén az Alapítvány kezességvállalása kizárólag a tőkére vonatkozhat. Ezt a korlátozást az
Alapítvány eltörölte, a jövőben a hitelkamatra is igénybe vehető az alapítványi kezesség.

V.

Egyéb

Az ügyintézés egyszerűsítése érdekében összevonásra került az azonosítási nyilatkozat és a
módosítási azonosítási nyilatkozat dokumentumok. Ennek megfelelően 2015. március 16-át
követően az AVHGA számára – mind a bírálathoz, mind a módosítási kérelemhez – ugyanazt
az egységes azonosítási nyilatkozatot kell beküldeni.
Fenti módosításokon túl aktualizáltuk a jogszabályi hivatkozásokat, valamint a jelenlegi
gyakorlatnak megfelelően pontosításra került az AVHGA Hirdetménye is.

Módosuló dokumentumok
Az Üzletszabályzat módosításával egy időben az alábbi dokumentumok módosulnak:





Azonosítási nyilatkozat/módosítási azonosítási nyilatkozat
Kezességi Általános Szerződési Feltételek
Vállalkozás nyilatkozata
Útmutató

A módosuló nyilatkozatokat és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumot 2015.
március 16-tól szükséges alkalmazni. Folyamatban lévő ügyleteknél a PartnerWeben 2015.
április 17-ig benyújtott kérelmek esetén tudjuk elfogadni a korábbi nyomtatványokat.
Bízunk benne, hogy módosítások mind az ügyfelek, mind a bank számára előnyösen segíti
az alapítványi kezesség igénybevételét.

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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