A 2012. július 1-től hatályos Üzletszabályzat módosításának részletei
Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy az alapítvány Üzletszabályzata 2012. július 1-től
módosul. A módosítás két területet érint alapvetően: a piaci díjakat (I.), valamint a
beváltáshoz kapcsolódó dokumentációs követelményeket és a követelésérvényesítés
szabályait (II.).

I. Piaci díj változása
Eleget téve az Európai Bizottság határozatai alapján előírt, a piaci kezességi díjmértékekre
vonatkozó évenkénti felülvizsgálati kötelezettségnek, az alapítvány piaci díjai és az Agrár
Széchenyi Kártya piaci díjai is módosításra kerülnek. A piaci díjakat szegmensenként
szükséges számítani, mértékét a portfólió arányos, 10 éves átlagos működési költség, a
hitelintézeti beváltás és visszatérülés, valamint a kockázati prémium határozza meg. A
díjakat a Hirdetmény tartalmazza.
Az új piaci díjakat azon kezességi kérelmek esetében kell alkalmazni, amelyeknek iBaHiR
rendszerben történő érvényesítésére 2012. július 1-jével kezdődően kerül sor.
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II. Beváltási szabályok módosítása
Az Üzletszabályzat beváltási szabályaival kapcsolatos módosítás célja a bankgaranciához
kapcsolódó kezességek beváltásához szükséges dokumentációs kötelezettség
megjelölése, és a követelésérvényesítéssel kapcsolatos egyes szabályok módosítása.
Tekintettel arra, hogy a pénzügyi intézmények egyre nagyobb számban igénylik az
alapítvány kezességét a bankgarancia, valamint bankgarancia-keretszerződéseikhez, az
Üzletszabályzat beváltásra vonatkozó szabályai kiegészítésre kerültek ezen pénzügyi
szolgáltatási szerződésekre vonatkozó, az általánostól eltérő speciális szabályokkal, így
külön feltüntetésre került, hogy a kezesség beváltása esetén a pénzügyi intézmény milyen
dokumentumokat köteles csatolni a Lehívási Lap mellékleteként.
Az Üzletszabályzat beváltási kérelmek elbírálására vonatkozó része kiegészítésre került
továbbá azon rendelkezéssel, amely szerint a beváltási kérelem elbírálása a csődeljárás
ideje alatt szünetel, és a beváltási határidő nyugszik, tekintettel arra, hogy a csődeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény értelmében a csődeljárás
időtartama alatt az adós pénzfizetési kötelezettsége nemteljesítéséhez vagy késedelmes
teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények nem állnak be, és az igényérvényesítési
határidők meghosszabbodnak.
Módosításra került továbbá a felmondólevél, illetőleg a felszólítás kézbesítésének
szabályszerűségére vonatkozó feltétel (ÜSZ. XI.1.3. pontja), amely módosítás
következtében a hivatkozott dokumentumok kézbesítésére a szerződésben, vagy a
szerződés részét képező egyéb dokumentumokban (pl. pénzügyi intézmény
Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételek, egyéb belső szabályzatok), illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített szabályok vonatkoznak.
A pénzügyi intézmények gyakorlatának Üzletszabályzatba foglalásával pedig rögzítésre
került a pénzügyi intézmény – követelés esedékessé válását követően, a beváltási kérelem
benyújtását megelőzően megtett, valamennyi dologi és személyi kötelezettre kiterjedő –
értesítési, illetve a teljesítésre vonatkozó felszólítási kötelezettsége, valamint közokiratba
foglalt szerződés esetén ezen iratok közokiratba foglalási kötelezettsége is.
Rögzítésre került, hogy a pénzügyi intézmény által – nem az adós szerződésszegésével,
illetve fizetési késedelmével összefüggő, továbbá nem a Ptk. 525. §.-a alapján – megtett
felmondás esetében a kezesség beváltására nem kerülhet sor, kivéve amennyiben a
felmondáshoz az alapítvány előzetesen hozzájárulását adta.
Fentieken túlmenően módosul 2012. július 1-jével az Üzletszabályzat a beváltási kérelmek
elbírálási határideje vonatkozásában is, így 10 munkanap helyett 15 munkanap lett a
beváltásra rendelkezésre álló idő.
Az alapítvány és a Magyar Államkincstár között megkötött együttműködési megállapodás
módosításával összhangban szükségessé vált az Üzletszabályzat vonatkozó
rendelkezésének módosítása, és az Államkincstár részére a pénzügyi intézmények
alapítványi kezességgel biztosított szerződései körére kiterjedtebb ellenőrzési jogosultság
biztosítása.
A módosuló Üzletszabályzat fenti változásán túlmenően néhány kisebb pontosítás is
átvezetésre került, melyek a beváltási szabályok módosításával együtt – értelemszerűen –
kerültek átvezetésre az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatban is, azaz
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ahol a két üzletszabályzat közös rendelkezéseket tartalmaz, a módosítás mindkét
üzletszabályzatot érinti.
A módosított üzletszabályzatok rendelkezései a 2012. július 1-jétől az alapítványhoz
iBaHiR rendszerben elektronikus úton beérkezett kezességi kérelmekre, illetve az azok
alapján létrejött kezesi szerződésekre vonatkoznak.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a fenti változások miatt 2012. július 1.-től módosulnak
az Általános Szerződési Feltételek és a „Vállalkozás Nyilatkozata” elnevezésű
nyomtatványok is. Ennek megfelelően az új nyomtatványok alkalmazására a 2012. július 1től az iBaHiR rendszerben elektronikusan érvényesített kérelmek esetén kerül sor.
A módosított Üzletszabályzat és a módosult nyomtatványok legkésőbb 2012. június 15-től
a www.avhga.hu weboldalon és az iBaHiR kezességigénylő rendszerben is elérhetők.

Budapest, 2012. június 12.
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