Tájékoztatás a 2020. július 1-től hatályos
Üzletszabályzat módosításának részleteiről

AVHGA

Tisztelt Partnerünk!
Az Alapítvány 2020. július 1-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát az alábbi
területeket érintően:
-

Az agrárcélú forgóeszköz típusú ügyletek díjának csökkentése
A COSME viszontgarancia melletti kezesség lehetőségeinek bővítése
A Krízis Agrárgarancia Program részletszabályainak változása
Egyebek

A kezesség igényléshez kapcsolódó dokumentumok is változnak.

Díjcsökkentés
Az Alapítvány csökkenti az agrárcélú forgóeszköz típusú kölcsön-, hitel-, hitelkeret,
többcélú hitelkeretszerződés ügyletek kedvezményes díját az alábbiak szerint. A
forgóeszköz szegmens tartalmazza a továbbiakban is a folyószámlahiteleket, a
rulírozó hiteleket és a támogatás-előfinanszírozó hiteleket is.
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1,15%-ra 0,6%-ról 0,4%-ra csökkent

A díjkulcs a Krízis Agrárgarancia Programon kívüli, 85%-os állami viszontgarancia
melletti ügyletekre vonatkozik, a hitelösszegre vetítve értendő és 80%-os kezességi
mértékhez kapcsolódik.

COSME Program
Az Alapítvány a COSME viszontgarancia mellett kiadott
feltételrendszerében több ponton kedvező módosításokat vezet be.

kezességek

• 2020. július 1-től már nemcsak a Krízis Agrárgarancia Program keretében
lehet 90%-os kezességet kérni, hanem a COSME Program keretében is
kiadható 90%-os mértékű kezességvállalás.
• A COSME viszontgarancia mellett garantálható rulírozó hitelek maximális
futamideje 5 évről 9 évre emelkedett.
• A COSME Program időtartamát fél évvel meghosszabbították, így 2022.
október 2. helyett 2023. április 2-ig lehet COSME kezességet nyújtani.
• Az Alapítvány a COVID-19 COSME Programhoz is csatlakozott, amely
magasabb, 80%-os EIF COSME viszontgarancia melletti kezességvállalást is
lehetővé tesz. (Ezzel gyakorlati teendője nincs a Partnereknek az igénylés
során.)
➢ Módosultak a COSME kezesség szabályait tartalmazó 4. számú mellékletének;
3.4; 3.10; 8.2 pontjai, illetve az I. Értelmező rendelkezések 10 pontja.
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program szabályai
Az Európai Bizottság SA.57198 (2020/N) számú, AVHGA Krízis Agrárgarancia
Programmal kapcsolatos határozata módosításra került, az új határozat száma
SA.57626
(2020/N).
A
változásokkal
összhangban
az
Alapítvány
Üzletszabályzatának módosítása is szükséges.
A hitelkiváltás eddigi szabálya módosult, összhangban a bizottsági határozattal az
alábbi korlátozások mellett van rá lehetőség.
A hitelkiváltás minimumfeltétele, hogy a kiváltandó hitel nem minősül nem
teljesítőnek az MNB vonatkozó szabályozása szerint (39/2016. MNB rendelet a nem
teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális
követelményekről).
A 2020. január 1. napját megelőzően kötött hitelszerződés kiváltása esetében
további feltétel, hogy
- a pénzügyi intézmény a vállalkozás részére többletlikviditást nyújtson VAGY
- a pénzügyi intézmény türelmi időt kell biztosítson a törlesztésre.
Továbbá pontosításra kerültek a likviditási tervre, valamint a kezességvállalásból
származó előny vállalkozás részére történő továbbadására vonatkozó részek.
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Egyebek:
Várhatóan a közeljövőben szükséges lesz új nyomtatvány az átmeneti támogatási
jogcím alkalmazásához, melynek előkészítettük az üzletszabályzati hivatkozását.
Jelenleg a hatályban lévő Vállalkozás nyilatkozata c. dokumentum tartalmazza a
vállalkozás által szükséges nyilatkozatot, nem készült új dokumentum. Amennyiben
hatályba lép az új nyilatkozati dokumentum, külön jelezni fogjuk Partnereink felé.
➢ Módosult az Üzletszabályzat III.3. b) pontja és a 7.számú melléklet 1., 2. c) és 6.
pontja.
A törlesztési moratórium kapcsán bevezetésre került Átmeneti rendelkezések
mellékletbe belevezettük az átmeneti szabályokról szóló új jogszabályi
hivatkozásokat, valamint pontosításra került, hogy mely ügyletek tekintetében
kerülnek a számviteli bizonylatok 2021. február 15-i fizetési határidővel kiállításra.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6.számú melléklet bevezetője és a 16. pontja.
Az Alapítvány a maximális kockázatvállalási mértékek megállapításánál a fennálló
kezességgel biztosított összegbe nem számolja bele 2020. július 1. után a COSME
kezesség mellett kiadott ügyleteket.
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.4. 2.1. és 2.2. pontja.
Változó dokumentumok
2020. július 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak. A kezesség
igénylése során a 2020. július 15-ig benyújtott kezességi kérelmek vonatkozásában
elfogadjuk a korábban hatályos igénylési dokumentumokat, azok beküldése esetén
nem alkalmazunk hiánypótlást.
Szabályzat:
• Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok:
• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
• EMVA / csoportmentességi nyilatkozat
Segédanyagok:
• Útmutató
• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok
menüpontja.
2020. június 29.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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