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A 2015.08.05-től hatályos Üzletszabályzat 

módosításának részletei 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2015. augusztus 5-től módosítja az általános 
és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-
megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó 
Üzletszabályzatát. 
 
Az Üzletszabályzat módosítása a következőket érinti: 
 

1. A felszámolás alá kerülő pénzügyi intézmények díjfizetése 

2. ASZK Üzletszabályzat módosításával való összhang megteremtése 

 
1. A felszámolás alá kerülő pénzügyi intézmények díjfizetése 

 
Az Alapítvány megteremti annak lehetőségét, hogy a felszámolási eljárás alá került pénzügyi 
intézmények a számla kibocsátását követő 60 napon túl is megfizethessék a kezességi díjat. 
Amennyiben a kezességi díj később sem kerül megfizetésre, a kezességi szerződést 
továbbra sem lehet beváltani. A beváltási döntés meghozataláig minden évben keletkezik 
díjszámla a kezességekről, amelyeket a beváltási döntés meghozataláig szükséges 
kiegyenlíteni. Az Alapítvány annak érdekében, hogy segítse a vállalkozások hiteleinek más 
pénzügyi intézmény általi átvállalását, a fenti megoldással fenntartja a lehetőségét az adósok 
szerződéseinek más pénzügyi intézményre történő engedményezésének is, mivel a 
kezességi szerződések engedményezéséhez szükséges, hogy a kezességi szerződések 
hatályban lévő, fel nem mondott kezességi szerződések legyenek. Amennyiben a 
kezességeket felmondjuk, úgy az adósok szerződéseinek átvállalása kevésbé valószínű más 
pénzügyi intézmények részéről, illetve az átvállaló pénzügyi intézmény nem tudja 
érvényesíteni a kezességet. 
 
Ennek megfelelően módosul az Üzletszabályzat X.1.1 pontja az alábbiak szerint: 
 

„Az alapítványi kezesség beváltására a kezességvállalás időpontjában hatályos 
Üzletszabályzat az irányadó. A beváltási eljárásra a határidők (XI.1.3., XI.2.5., XI.3.3. 
pontok) vonatkozásában és  a felszámolás alá került pénzügyi intézmények esetén a 
2015. évtől esedékes éves kezességi díjak, illetve kiszámlázott egyéb költségek fizetési 
határidejének vonatkozásában a beváltási kérelem Alapítványhoz történő beérkezésekor 
hatályos Üzletszabályzat rendelkezései irányadók.”  
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A Hirdetmény II.2.12. pontja is módosul az alábbiak szerint: 
 

„Amennyiben a kezesség beváltására év közben kerül sor, az Alapítványt az adott évre 
járó teljes összegű kezességi díj illeti meg. A beváltás csak a beváltás évére járó 
kezességi díj megfizetésével lehetséges, abban az esetben is, amennyiben az adott 
éves kezességi díj megfizetésére vonatkozó számla még nem került kibocsátásra.”  

 
 
 
2. ASZK Üzletszabályzat módosításával való összhang megteremtése 

Az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat módosításával az Alapítvány alapján lehetőséget 
teremt arra, hogy a vállalkozás ASZK hitele kiváltásra kerüljön más pénzügyi intézmény által 
nyújtott ASZK hitellel, valamint arra is, hogy ASZK hitellel kerüljön kiváltásra a vállalkozás 
más, nem ASZK hitele. Mivel a hitelkiváltás az általános és speciális feltételű 
kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyleteket is érintheti, 
ezért annak módosítása is szükséges az összhang megteremtése érdekében.  

 
Az Üzletszabályzat VIII. 2.1 pontja módosul az alábbiak szerint: 

 
„A pénzügyi intézmény és az Alapítvány – Kezességi Általános Szerződési Feltételekben, 
illetve kezességi szerződésben megerősített – közös megegyezése alapján 
megszüntetésre kerül a kezességi szerződés annak az új Kezességi Levélnek, illetve 
kezességi szerződésnek az aláírása napjával, amelynek célja, hogy a vállalkozás az 
ugyanannál a pénzügyi intézménynél fennálló és alapítványi kezességgel biztosított 
másik hitelét kiváltsa, – a pénzügyi intézménynek az új szerződés megkötésétől számított 
90 napon belül megtett a folyósítás elmaradására vonatkozó, Rendszerben történő 
jelzése kivételével – abban az esetben, amennyiben az új kezességi szerződés létrejött 
és első évi kezességi díja megfizetésre került.” 

 

 
Módosuló dokumentumok 
 
Az Üzletszabályzat módosításával egy időben a Kezességi Általános Szerződési Feltételek 
dokumentumok is módosulnak, amelyeket 2015. augusztus 6-ától szükséges alkalmazni. 
Papír alapú kezességigénylés esetén a folyamatban lévő ügyleteknél a PartnerWeben 2015. 
augusztus 31-ig benyújtott kérelmek esetén tudjuk elfogadni a korábbi Kezességi Általános 
Szerződési Feltételek nyomtatványokat. 
  
 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


